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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin
NIP 125 -07-66-471
REGON 012651107
e-mail: osp.wolomin@o2.pl
adres strony internetowej: pspwolomin.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm..), zwanej dalej „ustawą”.
3. Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykończenie kompleksowe garażu pożarniczego stanowiącego

cześć

bojową straży pożarnejna działce ew. nr 10 z obrębu 29 w Wołominie przy ul. Żelaznej 8/10
3.2 Zakres robót ujęty jest dokumentach i dokumentacji projektowej , które stanowią załącznik nr 1A do
niniejszej specyfikacji
3.3

Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę następujących

obowiązków:
1) przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wszystkich prawidłowo
wystawionych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych:
a) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót
oraz zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których
mowa w pkt. 1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od daty
przekazania ww. dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, późniejsze przekazanie

terenu budowy przez Zamawiającego nie

stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy,
•

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją oraz warunkami zamówienia i
wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowania oferty.

•

Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

3.4 Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, lub
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na
podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
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związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych . Wymóg nie dotyczy m.in. osób
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą
zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 ppkt 1)
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 ppkt 1) czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 ppkt 1) czynności, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w punkcie 3.4 ppkt 1) czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru

wykaz osób oraz

oświadczenie o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Bez spełnienia tych wymogów osoby
nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

3

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób wraz z oświadczeniem przed rozpoczęciem
wykonywania czynności będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach umowy.

4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany końcowy termin realizacji zamówienia: do 31 października 2019r
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
- był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 100 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że
dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi
następujące kwalifikacje:
a)kierownikiem budowy – 1 osoba:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane lub równoważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65);
- w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /przebudowie
budynku o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto
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Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi
w wykazie wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych
usług wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy
podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia
składania ofert.
5.2 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie lub powołują się na zasoby innych
podmiotów warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie, z zastrzeżeniem warunku
w zakresie wiedzy i doświadczenia, gdzie warunek musi spełniać co najmniej jeden z
Wykonawców lub podmiotów. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
5.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
5.4 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia przesłanki
o której mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.: 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 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1508 z późn. zm.) 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 (t.j.Dz. U. z
2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości. 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
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mowa w §7 ust. 1 ww. rozporządzenia , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 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.
Przepis §7 ust. 2 ww. rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1 W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art 24 ust. 5 pkt 1
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.1b ustawy.
6.2 Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez
niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r.
poz. 1126) (niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci
się o właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie
z art. 24aa ustawy ):
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie,

w

szczególności

informacji

o

tym

czy

roboty

zostały

wykonane

zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym
w pkt 5 SIWZ);
2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
3)

Wykaz

osób,

skierowanych

przez

wykonawcę

do

realizacji

zamówienia

publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do
siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
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4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia
ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7
do siwz).
6.4 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. W celu weryfikacji, czy
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, 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, które określają 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.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty w oryginale.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
7.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
7.2 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując
swoje zapytania pisemnie na adres: OSP Wołomin ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin drogą
elektroniczną na adres: e-mail: osp.wolomin@o2.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
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7.3 Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
7.4 Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
- w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Skoczeń 665 584 268

8. Wymagania dotyczące wadium
8.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. Termin związania z ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia
zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
10.2 Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.3 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.4 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.5 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
10.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania.
10.7 Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób
zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji zawartości oferty i podpisana przez Wykonawcę,
a przedłożone dokumenty winny być spisane na jednej kartce (spis treści).
10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załącznik do oferty kopię
jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana
przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy na każdej stronie dokumentu,
podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką. Zamawiający zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona
przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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10.9 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć
na druku OFERTA. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa składane w ofercie
wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób (np. poprzez złożenie w/w
dokumentów w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub
poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty).
10.10 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
10.11 Dokumenty składające się na ofertę:
1)

Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ . 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.
Oświadczenia 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. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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.
2)

Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące

przesłanek wykluczenia z postępowania;
3)

Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące

spełniania warunków udziału w postępowaniu;
4)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument

potwierdzający

ustanowienie

pełnomocnika

powinien

zawierać

wskazanie

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą
zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym

rejestrze

lub

wpisie

do

ewidencji

działalności

gospodarczej.

Wszelka

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana,
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Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) 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.
10.12 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Ochotnicza Straż Pożarna , ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin

BUDOWA BUDYNKU GARAŻU POŻARNICZEGO DLA OSP WOŁOMIN ETAP II – WYKOŃCZENIE
KOMPLEKSOWE

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 23.04.2019 r., godz. 10:00
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.
10.13 Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty Wykonawcy w
stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.
10.14 Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty,
jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający
ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

11.1

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Żelazna

8/10, 05-200 Wołomin, do dnia 23.04.2019 r. do godz. 10:00.
11.2

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – Ochotnicza Straż Pożarna ul.

Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin, w dniu 23.04.2019 r. o godz. 10:30.
12. Opis sposobu obliczania ceny
12.1 Wykonawca określi w ofercie cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
(zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego) za realizację całego przedmiotu zamówienia.
12.2 Cena oferty musi uwzględniać całkowity koszt realizacji prac obejmujący zakres opisany w opisie
przedmiotu zamówienia, IPU, dokumentacji projektowe i przedmiarach, a także wszelkie ewentualne
dodatkowe koszty stanowiące ryzyko Wykonawcy.
12.3 Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
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12.4 Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, ma być wyrażona w pieniądzu w
PLN, łącznie

z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wartością robót budowlanych i innych

świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia. Wszystkie wartości tj.: netto, VAT, brutto należy
zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Zamawiający
nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12.5 Cenę oferowaną należy podać w formie ryczałtu. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej i prawnej, jak
również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym koszty robót wynikające
z obowiązków wykonawcy określonych w przedmiocie zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek
błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę, a zatem musi on przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
12.6 Wartość wynagrodzenia określona w ofercie nie będzie podlegała zmianom z uwagi na:
•

zmianę stawki VAT,

•

wzrost cen materiałów, robocizny, sprzętu,

•

inne czynniki gospodarcze,

•

waloryzację.

12.7 Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Za datę
realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy.
12.8 Obowiązuje przejściowy sposób regulowania należności. Wykonawca będzie wystawiał faktury
za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela zamawiającego.
12.9 Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:
lp

kryterium

waga

1

Cena (C)

60%

2

Okres gwarancji (G)

40,00%

- w kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cx = najniższa cena oferty brutto / cena oferty brutto w ofercie ocenianej x 60 punktów
gdzie:

11

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę. Liczba punktów zaokrąglona będzie do
dwóch miejsc po przecinku,
-w kryterium „okres gwarancji” (waga 40%) punkty będą przyznawane za długość okresu
udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, liczonego od daty
bezusterkowego odbioru końcowego.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
a) jeżeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w minimalnym dopuszczalnym wymiarze, tj. 36
miesięcy – otrzyma 0 pkt,
b) jeżeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 48 miesięcy – otrzyma 15 pkt,
c) jeżeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 60 miesięcy – otrzyma 30 pkt,
d) jeżeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 72 miesiące – otrzyma 40 pkt.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Jeżeli
wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące, oferta zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez wykonawcę dłuższy okres gwarancji niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo
punktowany.
Jeżeli wykonawca zaproponuje pośredni okres gwarancji w stosunku do okresów określonych w
punktacji, Zamawiający przyjmie okres zaokrąglony w górę do najbliższego punktowanego okresu.
Brak wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.2 Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
16.1

Postanowienia umowy zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy , które stanowią

załącznik nr 6 do SIWZ.
16.2 Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:
1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego
np.:
a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy,
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej
umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, np.:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urządzeń,
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na
skutek błędów w dokumentacji projektowej,
4) w pozostałym zakresie – w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której
wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, np.:
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług
lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów,
b) klęski żywiołowe,
c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
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d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
e) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku
tych materiałów, lub urządzeń.
5) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia netto
wchodzącego w skład łącznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartość
podatku VAT;
6) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do
zmian przepisów prawa;
7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do
tych zmian; wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie postanowień umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
16.3 Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie
w formie pisemnego aneksu do umowy.
17. Informacje dodatkowe
17.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17.2 Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
17.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp
17.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP
w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej.

19. Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
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•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Wołomin, ul. Żelazna 8/10, 05-200
Wołomin;

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

•

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

•

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

•

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

•

nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

_______________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu
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zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
20. Załączniki do niniejszej SIWZ
1. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1;
2. Załącznik 1A do SIWZ
2. Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia – Zał. Nr 2;
3. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 3;
6. Wykaz robót – Zał. Nr 4;
7. Wykaz osób – Zał. Nr 5;
8. Istotne Postanowienia Umowy – Zał. Nr 6;
9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – Zał. Nr 7
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Do spraw nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z pózn. zm)

16

Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Żelazna 8/10
05-200 Wołomin
…………………………….
(nazwa firmy oraz adres
wykonawcy)
…………………………….
(NIP)
…………………………….
(numer telefonu i faksu)
…………………………….
(adres e-mail)
…………………………….
(adres do korespondencji)
Oferuję/my do wykonania zamówienie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: BUDOWA BUDYNKU
GARAŻU POŻARNICZEGO DLA
1. Cena oferty:

OSP WOŁOMIN ETAP II – WYKOŃCZENIE KOMPLEKSOWE

Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.
2 .Okres gwarancji: 48 /60 /72* miesięcy. (*niewłaściwe skreślić)
3.Termin realizacji prac : 31 października 2019r
4. Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.
5. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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 ustawy.
6. Oświadczenie wykonawcy:

a)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej i
nie wnosimy zastrzeżeń.

b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty i nie
wnosimy uwag.

c)

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

d) Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Istotne Postanowienia Umowy
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

e)

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 ustawy.

f)

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na podstawie art. 22 ust.
1 ustawy. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego
wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiającego w SIWZ.
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g) Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy złożymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

h) Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do oferty oraz
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
7. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że zamierzamy powierzyć
podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
c) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
8. Inne informacje Wykonawcy:

a)

………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………
c)

……………………………………………………………………………………………

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
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
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
POŻARNICZEGO DLA

OSP WOŁOMIN

ETAP

II –

BUDOWA

BUDYNKU GARAŻU

WYKOŃCZENIE KOMPLEKSOWE”, prowadzonego

przez OSP Wołomin oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 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)
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nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami
…………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu
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
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
POŻARNICZEGO DLA

OSP WOŁOMIN

ETAP

II –

BUDOWA

BUDYNKU GARAŻU

WYKOŃCZENIE KOMPLEKSOWE”, oświadczam, co

następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 5 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)
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
Oświadczam(y), że wykonałem/wykonaliśmy następujące zamówienia:
Termin
Wartość
realizacji
Miejsce
Nazwa zadania i rodzaj
lp.
roboty
zamówienia
wykonania
wykonanych robót
(brutto)
(poczatekrobót
zakończenie)

Zamawiający,
na rzecz
którego roboty
zostały
wykonane

Należy załączyć dowody określające 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.
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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. Dołączone dokumenty winny potwierdzać:
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.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia
Składany przez Wykonawcę/ców na wezwanie Zamawiającego
……………………………………………...
……………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWA BUDYNKU GARAŻU POŻARNICZEGO DLA OSP WOŁOMIN ETAP II – WYKOŃCZENIE
KOMPLEKSOWE

Oświadczam(y),
że przez cały okres realizacji zamówienia dysponuję/dysponujemy
lub
będę/będziemy dysponować osobami wymienionymi poniżej, będą one brały udział w wykonywaniu
zamówienia i posiadają wymagane prawem uprawnienia.

lp

Zakres
wykonywanych
czynności
( funkcja)

Imię i
nazwisko

Informacje na
temat
doświadczenia

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, i wykształcenia
Informacja
( podać pełen zakres i nr
o podstawie
uprawnień, nr i data ważności dysponowania
zaświadczenia o
osobą*
przynależności do izby
samorządu zawodowego,
wykształcenie)

*

Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, zlecenie, itp.). W przypadku
osób, które będą udostępnione wykonawcy przez podmioty trzecie należy wpisać „zobowiązanie podmiotu
trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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. Dołączone dokumenty winny potwierdzać:
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.

Data: …………………
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

……………………………………………
/miejscowość i data/
…………………………………………………
…………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
OŚWIADCZENIE*
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWA BUDYNKU GARAŻU POŻARNICZEGO DLA OSP WOŁOMIN ETAP II – WYKOŃCZENIE
KOMPLEKSOWE

Oświadczam, że:
1) nie należę¹ do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w w/w postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)
2) należę¹ do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami , w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w załączeniu lista podmiotów ( składających
ofertę w tym postępowaniu) należących do tej samej grupy kapitałowej :
a)………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że istniejące między członkami grupy powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
........................................................................
/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-ów)/

* Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wcześniej). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
¹ niepotrzebne skreślić
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