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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
na zadanie pn.:
Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14 cm
z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 )
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ZAMAWIAJĄCY.
Zespół Szkół Ponadgimiazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
NIP: 588 15 09 780
REGON:000198798
Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:
Wydział Administracji ZSP nr 2
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
tel./fax +48/58 672 25 09 , tel +48/58 672 41 61,
e-mail: zsp2@zsp2.net
adres strony internetowej: www.zsp2.net

2 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.
2.1 Ilekroć użyto wyrażenia „specyfikacja” chodzi o niniejszą specyfikację istotnych warów
zamówienia.
2.2 Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką
ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze).
2.3 Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „wykonawcy” należy przez to rozumieć
osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie
w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania
Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert.
2.5 Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści
specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz
zamieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca.
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4.1 Przedmiotem zamówienia jest:
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi
ORP „Orzeł” w Wejherowie na zadanie pn:
Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14 cm
z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2
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4.2 Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w celu poznania
charakterystyki robót oraz obiektu. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z
Zamawiającym.
4.3 Prace należy wykonać zgodnie z:
1) STWiOR
2) przedmiarem robót – w celu pomocniczym,
3) projektem,
4) Umową,
5) SIWZ,
6) Poleceniami Inspektora Nadzoru,
7) Poleceniami Inspektora sprawującego nadzór konserwatorski.
8) Zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej – dla uzyskania końcowego
efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia,
9) Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
10) Przepisami wykonawczymi.
4.4 Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. Specyfika obiektu wymusza istotne
ograniczenia w sposobie prowadzenia prac.
4.5 Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym
zakresie.
4.6 Zakres prac obejmuje:
1. Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14
cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2,
2. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, dokumenty certyfikacyjne na
zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały – zgodnie z przepisami dotyczącymi
odbioru obiektów, jak również kompletną dokumentacją powykonawczą,
3. wykonanie robót nieujętych w przedmiarze robót niezbędnych w celu prawidłowego
wykonania zadania.
Kody wg CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262300-4 Betonowanie
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
4.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 8
do specyfikacji.
4.8 Wszystkie błędy ujawnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót lub innych częściach niniejszej specyfikacji, wykonawca winien
zgłosić zamawiającemu.
4.9 Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych
polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty
będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną
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opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty
lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań
równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o
zastosowaniu innych materiałów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto
materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem
„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj
materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry
przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w opisie przedmiotu zamówienia.
Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie zapisy SIWZ
należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji technicznej. W
sytuacji, gdy wymagania w specyfikacji przekraczają wymagania zawarte w normach,
zastosowanie mają postanowienia zawarte w specyfikacji.
4.10 Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie
umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji oraz wynikają z przepisów prawa,
4.11 Wykonawca udzieli gwarancji na cały zakres wykonanych robót na okres 60 miesięcy
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji zostały
opisanie w projekcie umowy - załącznik nr 4 do specyfikacji.
4.12 Warunki płatności szczegółowo opisano w projekcie umowy –załącznik nr 4
4.13 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
4.14 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
5.1.Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej
Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9
5.2.Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 31.08.2016 r. przy uwzględnieniu pacy
szkoły, oraz zgodnie z harmonogramem robót uzgodnionym z Dyrektorem szkoły, który
określi w jakie dni w szkole obowiązuje bezwzględna cisza, spowodowana trwającymi
egzaminami.
5.3. Przewidywalny okres trwania egzaminów maturalnych i zawodowych to:
a) 16 dni w miesiącu maju,
b) 15 dni w miesiącu czerwcu.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY
SPEŁNANIA TYCH WARUNKÓW.
6.1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy.
6.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwa
zamówienia odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj: dwie
roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia ścian piwnic od zewnątrz
zagłębionych w gruncie, na kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto każda - na
terenie
objętym nadzorem konserwatorskim a roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Ocena spełnienia wymaganych warunków będzie dokonywana na
podstawie analizy i badania złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
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2.

dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Spełnieniem tego warunku będzie dysponowanie przez wykonawcę:
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 394.).

3.

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia

4.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
Spełnieniem tego warunku będzie wykazanie, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 200 000,00 zł
6.3.Złożenie przez wykonawcę w ofercie poniższych dokumentów i oświadczeń będzie stanowiło
podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustali na
podstawie treści wymienionych dokumentów i oświadczeń czy wykonawca spełnia wszystkie
warunki stosując zasadę spełnia – nie spełnia.
Nr
załącznik
Lp: Wymagany dokument:
a do
SIWZ
1.

2.

3.
4.

5.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. Zamawiający określa roboty budowlane, których
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dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia
poświadczeń.
Wykonawca zobowiązany jest ująć w wykazie robót budowlanych (i załączyć
do nich dla nich odpowiednie poświadczenia) dwie roboty polegające na
wykonaniu docieplenia ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie na
kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto każda - na terenie objętym nadzorem
konserwatorskim

6.

Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia, a jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia - inne dokumenty.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności:
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

6

wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, a także zakresu
wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
7.
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
6.4.wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia załącznik nr 9
6.5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.6.Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5 specyfikacji,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 6.6 stosuje się odpowiednio.
6.8.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
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6.9.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, każdy z
warunków określonych w pkt 6.2 specyfikacji winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
7.1.ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZEBRANIA Z WYKONAWCAMI.
7.2.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane
pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie, na
adres zamawiającego, podany w pkt. 1 specyfikacji.
7.3.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.4.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.5.Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: p. Elżbieta Kalisz - tel. +48 58 5729
421 oraz p. Ewa Moza - tel. 508 161 069
8. WADIUM.
8.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie złotych:
osiemtysięcy00/100).
8.2.Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego
Bank KBS/W-wo 43 8350 0004 0003 0033 2000 0050 lub w jednej z poniższy form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) 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 (j.t. Dz.
U. z 2016 r., poz. 359 ze zm..
8.3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
8.4.Zamawiający uzna wadium za wniesione, jeżeli:
1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. przy czym za termin wniesienia wadium w
pieniądzu uznaje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku,
gdy dyspozycja przelania wadium na konto zamawiającego zostanie dokonana
przed terminem składania ofert, ale wadium nie wpłynie na konto przed upływem
tego terminu, zamawiający będzie zobowiązany wykluczyć wykonawcę. Wadium
musi znaleźć się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
2. wnoszone w pozostałych formach zostało złożone w oryginale w Sekretariacie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9
przed upływem terminu składania ofert.
8.5.ZAMAWIAJĄCY WYKLUCZY Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCĘ, KTÓRY NIE
WNIÓSŁ WADIUM DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT LUB NA
PRZEDŁUŻONY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
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8.6.Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami
przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
8.7.Wadium w formach innych niż pieniądz musi być wystawione na zamawiającego.
8.8.Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
uważa się za wniesione prawidłowo.
8.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
8.10. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.14 specyfikacji.
8.11. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, po wniesieniu zabezpieczania należytego wykonania oraz zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.12. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8.13. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
8.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art.24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy,
4) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczania należytego wykonania umowy.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
9.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3.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.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.
10.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi
załącznikami i dokumentami.
10.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
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10.5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by
zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeżenia wyrażającego brak zgody na udostępnianie tych informacji,
wniesionego nie później niż w terminie składania ofert, będzie traktowany jako jednoznaczny
ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji
postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
10.6. Oferta musi zawierać:
1) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, o których mowa w punkcie 6
niniejszej specyfikacji;
2) formularz ofertowy sporządzony według wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji,
3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego
upoważniona) lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie do
reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii, natomiast pozostałe dokumenty mogą być złożone
w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy,
10.7. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.
10.8. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie:
1) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
2) nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w pkt. 6.4 specyfikacji, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
10.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.
10.11. Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy muszą złożyć podpisy
na formularzu ofertowym oraz oświadczeniach; odpisy oraz kopie wszelkich dokumentów
winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy, każda strona oferty winna zostać parafowana przez osobę
podpisującą ofertę.
10.12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.13. Dokumenty i oświadczenia:
1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego,
3) dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, mogą być
doręczone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.3.4 specyfikacji
należy złożyć w oryginale.
10.14. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.
10.13 specyfikacji lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których wyżej mowa, zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
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mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
10.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Wymaga się aby oferta była dostarczona w trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej na
zamawiającego, oznaczonej tytułem
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej
Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie na zadanie pn:
Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14 cm
z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2
oraz nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ przed 08.04.2016 r. godz.
10:15”.
10.16. Zmiany i wycofanie oferty:
1) wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert, zarówno zmiana jak i wycofanie
oferty wymagają zachowania formy pisemnej,
2) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w
ten sam sposób, co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA,
3) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta; dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie
należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
10.17. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1. Oferty należy składać do dnia 08.04.2016 r. do godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego, w
Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9 - w sekretariacie ZSP nr2 – pokój nr 204 – I piętro
11.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złażona po terminie określonym
w pkt. 11.1 specyfikacji.
11.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie
zamawiającego w gabinecie Dyrektora – przejście przez sekretariat – pokój nr 205.; otwarcie
ofert jest jawne.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11.5. W trakcie otwierania ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i
warunków płatności.
11.6. Informacje, o których mowa w pkt. 11.4 i 11.5 zostaną niezwłocznie przekazane
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich wniosek.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
12.1. Wykonawca określi cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, a w
szczególności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem
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warunków wykonania robót określonych w projekcie umowy oraz pomocniczo przedmiarów
robót.
12.2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie.
12.3. Cena ryczałtowa brutto winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie wykonawca poniesie
na wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
1) pełen zakres prac wynikający z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem
materiałów i urządzeń,
2) koszt organizacji terenu budowy oraz warunków prowadzenia robót budowlanych,
3) koszt zorganizowania zaplecza socjalnego ,
4) koszt przeprowadzonych badań, pomiarów i odbiorów wykonanych robót.
5) koszt uporządkowania terenu prac w budynku oraz terenie przyległym po
przeprowadzonych robotach;
6) wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
7) koszt wyposażenia terenu budowy w pojemniki do składowania odpadów,
8) koszt zagospodarowania materiałów zbędnych i odpadów,
9) koszt utrzymania w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowanych dróg
komunikacyjnych,
10) koszt zabezpieczenia materiałów i części uzyskanych z rozbiórki części robót, które
stanowią własność Zamawiającego, a Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki
ostrożności niezbędne dla zachowania ich, niezależnie od celu, w jakim Zamawiający
zamierza użyć rzeczowe materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo,
11) koszt przekazania materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego
12) koszt przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
13) koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku ze
zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
14) koszt sporządzenia świadectwa energetycznego,
12.4. Cena ryczałtowa winna być wyrażona w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta musi być podana w cyfrowo i słownie.
12.5. Cena ryczałtowa będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
12.6. Podana przez wykonawcę cena oferty winna gwarantować pełną realizację
zamówienia.
12.7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
12.9. Cena określona przez wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie
podlega waloryzacji.
12.10. Każdy z wykonawców podaje tylko jedną cenę, która nie może ulec zmianie.
13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.
13.1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
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Nazwa kryterium:
Cena

Waga:
100 pkt

13.2. PUNKTY PRZYZNAWANE ZA PODANE W PKT 13.1 KRYTERIUM BĘDĄ
LICZONE WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO WZORU:
Kryterium cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x waga punktowa
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cof - cena podana w badanej ofercie
13.3.w toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
13.4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów
14. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
14.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2.W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia
takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być załączone do oferty.
14.3.Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
14.4.Przepisy i wymagania specyfikacji stosuje się odpowiednio do każdego wykonawcy.
14.5.Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia.
15. INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
15.1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
15.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
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15.3.Przed podpisaniem umowy osoby upoważnione do jej podpisania zobowiązane są przedłożyć
zamawiającemu dokument stwierdzający, ich umocowanie, chyba, że wynika ono z
dokumentów dołączonych do oferty.
15.4.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania.
15.5.Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
poniższe dokumenty:
1) Jeżeli Wykonawca, przy realizacji przedmiotu zamówienia, będzie dysponował zasobami
innych podmiotów, to najpóźniej w dniu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą
wymagane będzie przedstawienie dokumentów stanowiących uregulowania prawne,
pomiędzy Wykonawcą, a wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje
zasoby, w sprawie udostępnienia tych zasobów na czas realizacji zamówienia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: umowę
regulującą współpracę tych wykonawców.
3) Dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.6.Jeżeli w ofercie wykonawca oświadczył, że zamówienie zostanie wykonane przy udziale
podwykonawców zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy
potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo. Do niniejszej umowy
stosuje się postanowienia określone w § 6 (w szczególności ust. 10 i 11) projektu umowy
(stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji).
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
16.1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy.
16.2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3) pieniądzu,
4) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
5) gwarancjach bankowych,
6) gwarancjach ubezpieczeniowych,
7) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
16.3.Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
16.4.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny
brutto podanej w formularzu ofertowym i musi zostać wniesione przed zawarciem
umowy.
16.5.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
16.6.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
17.1.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
17.2.Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania zamówienia na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i nie może
dokonać w nim żadnych zmian.
17.3.Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie
dotyczyła zdarzeń opisanych w § 16 projektu umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji).
17.4.Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie prace związane z emisją hałasu w
godzinach nie kolidujących z pracą szkoły.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
18.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy w postaci:
1) odwołania (Dział VI, Rozdział 2 ustawy),
2) skargi do sądu (Dział VI, Rozdział 3 ustawy).
18.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
19. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
19.1.W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
20. INNE.
20.1.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy.
20.2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI SĄ:
Nr

Nazwa załącznika:

1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3.

Formularz ofertowy

4.

Projekt umowy

5.

Wykaz robót budowlanych

6.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

7.

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

9.

Oświadczenie o dysponowaniu zasobami
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Załącznik nr 1
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja (My)

……………………………………..…….…………….........................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

niżej podpisani
działając w imieniu
i na rzecz

…………………………………………………………………………...
Nazwa wykonawcy

Oświadczam(y), że spełniamy warunki dotyczące:
1)

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia;

2)

dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

4)

znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

……………..
miejscowość

………………..

……………………………………

data

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Ja (My)

……………………………………..…….……………..........................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………..
Nazwa wykonawcy

Oświadczamy,
że
nie
podlegamy
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art.
24
ust.
1
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), który mówi że z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1)
uchylony
1a) uchylony
2)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
5)
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6)
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.

……………..
miejscowość

………………..

……………………………………

data

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 3
.....................................................
pieczątka wykonawcy

Zespół Szkół Ponadgimiazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
NIP: 588 15 09 780
REGON:000198798
FORMULARZ OFERTOWY
Ja (My)

……………………………………..…….……………
............................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa wykonawcy …………........................................................................................................
Adres wykonawcy...........................................................................................................................
Telefon…………….………. faks……..……………… adres e- mail…………………………..
Oferujemy zrealizowanie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej
Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie na zadanie pn:
Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14 cm
z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:
cenę netto

................................................... zł

VAT

…………………………………zł

cenę brutto

…………………………………zł

słownie złotych .......…………….…………………….….………………………………...zł.
cena brutto

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do jej
złożenia.
3. Zamówienie zrealizujemy do …………………………………………………………...
4. Udzielamy gwarancji na cały zakres wykonanych robót na okres 60 miesięcy licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i projekcie umowy.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
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akceptujemy jej warunki i nie zgłaszamy do niej żadnych zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy go i nie wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń.
8. Wadium w wysokości …….... zostało wniesione w formie …………………………………….
9. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w zakresie *):
........................................................................................................................................................
(części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom)

Powołujemy się/nie powołujemy się* za zasoby ………………………………………….(nazwa
podmiotu) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie
........................................................................................................................................................
(zakres powierzonego zamówienia)

i oświadczamy, że będzie on wykonywał zamówienie w zakresie i odpowiada on solidarnie za
wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym powyżej zakresie.
10. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w formie

spółki cywilnej/konsorcjum*) , oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanowiono pełnomocnika w osobie
……………………………………………………………………….…………………………...
do reprezentacji w postępowaniu / do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia*).
(Wypełniają i dokonują wyboru jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
tj. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum)

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy

adres Wykonawcy:
……................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Załączniki do oferty:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
*) - niepotrzebne skreślić
……………..
miejscowość

………………..

……………………………………

data

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 5
................................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONAYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

Przedmiot wykonanej roboty
budowlanej

1

2

Wartość roboty
budowlanej
Data
na kwotę co najmniej
wykonania
300.000,00 zł brutto
każda.
3
4

Nazwa odbiorcy
i
miejsce wykonania
5

Roboty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6.3.5 specyfikacji

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

………………..

……………………………………

data

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 6
……………………………
Pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Lp

Imię i nazwisko

1

Stanowisko
powierzone
w realizacji
zamówienia

Posiadane uprawnienia

Informacja o
podstawie do
dysponowania
daną osobą

Status *

Nr ……………
Zakres

Dysponuję/
będę
dysponował

………………………….
Data ich uzyskania
……..…….

*niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że osoby, które zostały wymienione w powyższym wykazie osób, posiadają
podane uprawnienia zawodowe.

……………..
miejscowość

………………..

……………………………………

data

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 7
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My)

……………………………………..…….…………….........................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

niżej podpisani
działając w imieniu
i na rzecz

…………………………………………………………………………...
Nazwa wykonawcy

Oświadczam, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm).
W związku z powyższym załączam/nie załączam* do oferty listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.

……………..
miejscowość

………………..

……………………………………

data

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU
NIEZBĘDNYMI ZASOBAMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja (My)

……………………………………..…….……………..............................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby

niżej

podpisany/a(i) działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………..
Nazwa podmiotu

Zobowiązuję(my) się oddać następujące doświadczenie/osoby/zasoby finansowe/potencjał
techniczny*)
………………………………………………………………………………………………………
niezbędne do realizacji zamówienia na rzecz
……………………………………………………………………………………………………..,
Nazwa wykonawcy

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
*) niepotrzebne skreślić

……………..
miejscowość

……………….. ……………………………………
data

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne
zasoby
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