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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

ROBOTY BUDOWLANO -ODTWORZENIOWE
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Budynek po pożarze

ADRES NIERUCHOMOŚCI : Swarzędz, ul. Wrzesińska 2

Swarzędz, czerwiec 2010 r.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa i adres Zamawiającego
1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu przetargowym jest:   

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 Telefon/fax 061-8172-981

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Niniejsze  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  w  trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych.

3. Instrukcje ogólne

3.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem 
swojej oferty przetargowej. 

3.2. W przypadkach nie wyszczególnionych w niniejszych Instrukcjach dla Wykonawców 
obowiązują  przepisy  ustawy Prawo  Zamówień  Publicznych  z  dnia  29  stycznia 
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 

ROBOTY BUDOWLANO - ODTWORZENIOWE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELO-
RODZINNEGO, ADRES NIERUCHOMOŚCI : Swarzędz, ul. Wrzesińska 2

4.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
przedmiot: zamówienia CPV 45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne;

4.2. Zakres rzeczowy remontu, określony w przedmiarach robót polega na odtworzeniu 
pierwotnego wyglądu ze względu na elewacje i wysokości kalenicy jak i pochyleniu 
połaci dachowych ze zmianami wewnętrznymi oraz innymi robotami między innymi :

-  odtworzeniu konstrukcji stropów drewnianych - nad parterem i piętrem, które to uległy 
zniszczeniu przez pożar oraz akcję gaśniczą,

-   odtworzeniu schodów drewnianych,
-   wymianie pionów oraz podejść instalacyjnych do wszystkich mieszkań,
-   odbudowie połaci dachowej .
-   naprawie elewacji budynku.

4.3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  został  zawarty  w   Przedmiarach  robót 
i kosztorysie inwestorskim oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót Budowlanych

4.4. Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  podjęcia  wszelkich  czynności  w  celu 
terminowego  i  prawidłowego  zakończenia  zadania  inwestycyjnego  wraz 
z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez Polskie Prawo 
Budowlane.
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4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.7. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  wykonania  części  zamówienia  przez 
Podwykonawców

4.8. Wszelkie znaki towarowe i nazwy producentów wskazane w dokumentacji stanowią 
jedynie  wyznacznik  standardu,  co  oznacza,  że  Zamawiający  dopuszcza  użycie 
materiałów i wyposażenia równoważnego, pod warunkiem zachowania takich samych 
cech jakościowych.

5. Zamówienia uzupełniające
5.1  Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
6. Termin wykonania zamówienia
       Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 miesiące od daty podpisania umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.

7.1  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy spełniają warunki 
zawarte w art.  22 ust.  1 Prawa zamówień publicznych oraz nie dotyczy ich żadna 
z sytuacji opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

7.2 Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są 
następujące:

7.2.1. Wykonawca winien być firmą, osobą fizyczną lub konsorcjum firm zarejestrowanych, zdolnym 
do wykonania określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia robót.

7.2.2. Wykonawca musi mieć na swoim koncie bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w 
kwocie minimum  500.000 złotych.

7.2.3. Partnerzy Konsorcjum muszą spełniać łącznie kryteria dotyczące doświadczenia oraz personelu 
przewidzianego do realizacji zamówienia.

7.2.4. Wykonawca  wykonał  w  ciągu  ostatnich  5  lat  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania,   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co 
najmniej  1 zadanie o wartości  500.000 zł,  odpowiadające swoim rodzajem robotom 
stanowiącym  przedmiot  zamówienia  polegające  na  wykonaniu  robót  budowlanych 
o podobnym  zakresie  tj.  polegające  na  wykonaniu  remontu  kapitalnego  budynku 
mieszkalnego lub budowie budynku mieszkalnego.

7.2.5. Cały  proponowany  personel  do  wykonania  zamówienia  winien  mieć 
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do robót objętych niniejszym przetargiem. 
Wykonawca  winien  dysponować  następującymi  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zmówienia  lub  przedstawić  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do 
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: kierownik budowy – 1 osoba.

7.2.6. Wykonawca  winien  posiadać  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny 
dokument   potwierdzający,  że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej                w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 
500.000 zł.

7.2.7.Wykonawca  winien  nie  zalegać  z  opłacaniem  podatków,  opłat  i  składek  na 
ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne  odpowiednio  na  rzecz  Urzędu  Skarbowego, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
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7.3.Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, czy to indywidualnie czy też jako 
Partner  Konsorcjum  w  odniesieniu  do  tego  samego  zadania  inwestycyjnego. 
W przeciwnym wypadku dana Oferta zostanie wykluczona z dalszego postępowania. 

7.4. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć 
do oferty dokumenty określone w pkt 8 na podstawie których zostanie dokonana ocena 
spełnienia warunków określonych w pkt 7.2. na zasadzie spełnia / nie spełnia. 

8. Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

8.1. Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty 
wraz ze swoją Ofertą:

8.1.1.Formularz oferty przetargowej na roboty (Formularz 1);

8.1.2.Dowód wniesienia wadium;

8.1.3.Oświadczenie  w  trybie  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 
(Formularz 2);

8.1.4.Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu  do 
rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  wystawione  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.1.5.Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie 
wynika  ono  z  innych  złożonych  dokumentów  oraz  pełnomocnictwo  do 
reprezentowania  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu 
i zawarcia umowy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - 
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie;

8.1.6. Informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –  kredytowej,  w  której 
Wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków 
finansowych lub zdolność kredytową w kwocie 500.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.1.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca  nie  zalega z opłacaniem podatków i  opłat  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane  prawem  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.1.8. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w 
opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał 
przewidziane  prawem  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymania w całości wykonania decyzji  właściwego organu wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.1.9. Wykaz personelu kluczowego przewidzianego do realizacji zamówienia (Formularz 3). Do 
Formularza  należy  załączyć  uprawnienia  budowlane  danej  specjalności  oraz  aktualne 
zaświadczenia  (z  datą  ważności  w  momencie  składania  ofert)  o  przynależności  do 
Okręgowych  Izb  Inżynierów  Budownictwa.  Do  wykazu  należy  dołączyć  pisemne 
zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonywania 
zamówienia,  jeżeli  w  wykazie,  o  którym  mowa  powyżej,  wykonawca  wskazał  osoby, 
którymi będzie dysponował w wykonaniu zamówienia (zgodnie z wymogami pkt 7.2.5.);

8.1.10. Wykaz robót budowlanych  zgodnie z wymaganiami stawianymi w pkt 7.2.4.  (Formularz 
4).  Do Formularza należy dołączyć  stosowne referencje  od instytucji  na rzecz których 
Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty i wykonał je z należytą starannością;
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8.1.11. Polisa  ubezpieczeniowa  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
gospodarczej  na  kwotę  min.  500.000 zł. W  przypadku  polisy  z  terminem  związania 
krótszym niż czas trwania kontraktu wymagane jest zobowiązanie w formie oświadczenia 
o przedłużeniu polisy na czas wymagany;

8.1.12. Kosztorys  Ofertowy  sporządzony  na  podstawie ślepego  kosztorysu  inwestorskiego 
i przedmiaru robót  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w punkcie 18 Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz wykaz elementów do fakturowania sporządzony w podziale 
na  działy  jak  w  harmonogramie  realizacji  inwestycji  z podaniem  cen  jednostkowych  i 
wartości.

8.2.  Wykonawcy zagraniczni.

8.2.1.Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.6, 
8.1.8, 8.1.11.,. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)  nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie

społeczne  i  zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.2.2.Zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  punkcie  8.1.7.  -  składa  zaświadczenie 
właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju  pochodzenia  albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt 4-8 ustawy.

8.2.3. Dokumenty,  o których mowa w punkcie 8.2.1.lit.  a i  8.2.1.lit.  c oraz 8.2.2. 
powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania  ofert.  Dokument,  o  którym  mowa  w  pkt  8.2.1  lit.  b  powinien  być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2.4.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania,  nie wydaje się  powyższych dokumentów,  zastępuje się je 
dokumentem zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego  odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w  którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.3.  Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.1. muszą zostać złożone w oryginale lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty 
sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.

2.4. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 
-  wymagane  w  pkt  8.1.5,  8.1.6,  8.1.7,  8.1.8,  8.1.11  i  8.1.12  niniejszej  części 
dokumenty  winien  złożyć  każdy  Wykonawca.  Pozostałe  dokumenty  wymagane 
w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez Wykonawców.  

2.5. Jeżeli  ofertę  składa  Konsorcjum  firm  należy  do  niej  dołączyć  list  intencyjny 
Konsorcjum.  Zamawiający  bezwzględnie  wymaga,  aby  list  intencyjny 
Konsorcjum:  - upoważniał jednego z członków Konsorcjum (głównego partnera) 
jako osobę   prawną i reprezentującą wskazaną osobę fizyczną do występowania 
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w imieniu każdego z pozostałych partnerów Konsorcjum we wszystkich sprawach 
związanych z ofertą oraz umową,

-  stwierdzał,  że  partnerzy  Konsorcjum  będą  odpowiadać  solidarnie  za  całość 
podjętych    zobowiązań w ramach realizacji zadania - zostanie zawarta umowa 
Konsorcjum z notarialnie  potwierdzonymi  podpisami  na czas trwania  kontraktu, 
powiększona o  okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

9. WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9.1. Wykonawcy  ponoszą  wyłączną  odpowiedzialność  za  zapoznanie  się  z  należytą 
starannością  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  włącznie 
z  dokumentacją  projektową  dostępną  do wglądu  w siedzibie  Zamawiającego  po 
uprzednim  telefonicznym  uzgodnieniu  terminu  wglądu  przez  Wykonawcę. 
W sytuacji, gdy Wykonawca wygrał przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości 
Oferty  na  podstawie  błędów  dokumentacji  czy  nie  uzyskania  przez  wykonawcę 
wystarczających  informacji  odnośnie  warunków  i  zobowiązań,  nie  będą 
rozpatrywane. 

10. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia
10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  zgodnie  z  art.  38  ust.  1  Prawa  zamówień 
publicznych.

10.2. Wykonawcy mogą składać zapytania  na piśmie najpóźniej w terminie 6 dni przed 
upływem  terminu  składania  ofert.  Dopuszcza  się  przesyłanie  zapytań  faxem  na 
adres  podany  w  punkcie  1.1  z  jednoczesnym  przesłaniem  oryginału  zapytania 
pocztą.

10.3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną przesłane wszystkim wykonawcom, którym 
doręczono  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła 
zapytania oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.swarzedz.pl. 

10.4. Zamawiający  może  w  każdym  czasie,  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zmienić   treść specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.  O każdej  dokonanej 
zmianie  treści  SIWZ,  Zamawiający  poinformuje  na  piśmie  wykonawców,  którym 
przekazano  SIWZ  oraz  zamieści  zmianę  treści  SIWZ  na  stronie  internetowej: 
www.swarzedz.pl 

10.5. Zamawiający  może,  jeśli  to  konieczne,  przedłużyć  termin  składania  ofert  aby 
Wykonawcy  mogli  uwzględnić  w  swoich  ofertach  zmiany  wynikające  ze  zmiany 
treści SIWZ.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywanie oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

11.1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  należy 
przekazywać pisemnie.

11.2. Oświadczenia,  wnioski  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą 
telefaksu lub e-mailem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 
zamawiającego  przed  upływem  terminu  i  zostanie  niezwłocznie  przekazana 
pisemnie.

11.3. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  należy  przekazywać  do 
zamawiającego:

- za pomocą faksu na nr: 61 817 29 81
- e-mail : stbs-swarzedz@wp.pl
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-  pisemnie na  adres  –  Swarzędzkie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka 
z o.o.  62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 13

11.4. Środki ochrony prawnej Wykonawca zobowiązany jest wnieść w formie pisemnej na 
adres Zamawiającego.

11.5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający 
oraz  Wykonawcy  będą  przekazywać  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną. 
Zamawiający  wymaga  niezwłocznego  potwierdzenia  przez  Wykonawcę  pisemnie 
lub  faksem  faktu  otrzymania  oświadczenia,  wniosku,  zawiadomienia  oraz  innej 
informacji  przekazanej  w  formie  innej  niż  pisemna,  a  na  żądanie  Wykonawcy 
potwierdza fakt otrzymania od niego każdej informacji.

11.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Jacek 
Jędrzejczyk tel. 61-817 29 81

WADIUM

12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2% wartości złożonej oferty 
w jednej z dopuszczalnych form określonych w pkt 12.2. SIWZ i załączenia 
potwierdzenia jego wniesienia do Oferty.

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych 
w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. : 

a) pieniądzu;

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

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości  (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

12.3. Wadium  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  rachunek  bankowy  nr 
92 1090  1450  0000  0000  4501  2322  z  dopiskiem  „Wadium  przetargowe  na 
ROBOTY BUDOWLANO - ODTWORZENIOWE BUDNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO, ADRES NIERUCHOMOŚCI : 

Swarzędz, ul. Wrzesińska 2
12.4. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  lub  poręczenia  oryginał 

dokumentu należy załączyć do oferty.

12.5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 
tj. do dnia 14 lipca 2010r. do godz. 13:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 
skuteczne,  jeżeli  w  podanym  terminie  znajdzie  się  na  rachunku  bankowym 
Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty 
akceptowalną formą wadium zostanie  wykluczony z postępowania,  a  jego oferta 
zostania uznana za odrzuconą.

12.6. Oryginał dowodu wniesienia wadium w pieniądzu lub jego kopię, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.

12.7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 pzp.
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12.8. Zgodnie  z  art.  46  ust.  4a  i  5  ustawy  Pzp,  Zamawiający  zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami, w przypadku gdy : 

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana :
− odmówi  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na 
warunkach określonych w ofercie,
− nie  wniesienie  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy,
− zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
− Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp, nie złożył dokumentów  lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust.1  ustawy  Pzp  lub  pełnomocnictw,  chyba,  że  udowodni,  że  wynika  to  z 
przyczyn nie leżących po jego stronie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

13.1. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym 
w pkt 15 SIWZ. 

PRZYGOTOWANIE OFERTY PRZETARGOWEJ
14. Opis sposobu przygotowania oferty

14.1. Język ofert

14.1.1. Oferta  oraz  cała  korespondencja  i  dokumenty  związane  z  przetargiem  muszą  być 
sporządzane w języku polskim.

14.2.   Zawartość oferty

14.2.1. Wykonawca  dostarczy  wszystkie  oświadczenia i  dokumenty  wymagane  zgodnie 
z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie oświadczenia 
i  dokumenty  należy  sporządzić  zgodnie  z  warunkami  i postanowieniami  zawartymi  w 
SIWZ. Oferty niezgodne z wymogami SIWZ będą odrzucone.

14.2.2. Oświadczenia  i  dokumenty  składające  się  na  ofertę  należy  złożyć  zgodnie 
z postanowieniami i w kolejności podanej w pkt 8.1. SIWZ.

14.3.  Przygotowanie i podpisanie oferty przetargowej

14.3.1. Oferta winna być napisana na maszynie, komputerowo bądź ręcznie pismem czytelnym.

14.3.2. Zaleca się ponumerowanie kolejno wszystkich stron oferty w prawym dolnym rogu.

14.3.3. Wszystkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  Wykonawcy  w  rozumieniu  przepisów 
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  (tekst jednolity z 2003 r., 
Dz.U.  Nr  153,  poz.1503)  które  Wykonawca  pragnie  zastrzec  przed  dostępem  dla  innych 
uczestników postępowania powinny być załączone do oferty oddzielnie i  opatrzone napisem 
„informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  –  nie  udostępniać  innym  uczestnikom 
postępowania”.

14.3.4. Każda  strona  Oferty  winna  być  opatrzona  podpisem  osoby  lub  osób  upoważnionych  do 
występowania  w  imieniu  wykonawcy,  a  w  przypadku  Konsorcjum  przez  Pełnomocnika  na 
podstawie  załączonego  Pełnomocnictwa  i  opatrzona  pieczęcią  imienną  osoby  podpisującej. 
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Wszystkie strony, na których wprowadzono poprawki winny być opatrzone parafką obok tych 
poprawek. 

14.3.5. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

14.3.6. Oferta winna być dostarczona w dwóch  zaklejonych kopertach listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru lub osobiście. W przypadku złożenia oferty osobiście Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego na swój  wniosek potwierdzenie złożenia oferty z datą i  godziną 
przyjęcia.

14.3.7. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona następującymi danymi:

a) Nazwą i adresem Zamawiającego zgodnie z pkt 1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia;

b)  Nazwą  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  pkt  4  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia;

c) Słowami: „Nie otwierać przed dniem 14 lipca 2010 r. przed godziną 13.00
Koperta  wewnętrzna  oprócz  informacji  podanych  w  pkt  14.3.7  a,  b  i  c  powinna 
dodatkowo zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

14.3.8. Nie dopuszcza się składania oferty w formie elektronicznej.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15. Miejsce i termin składania ofert

15.1. Wszystkie  oferty  muszą  być  dostarczone  do  sekretariatu  Swarzędzkiego 
Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o.62-020  Swarzędz, 
ul. Wrzesińska 13, w terminie do dnia 14 lipca 2010 r. godz. 13.00

15.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. W tym celu Wykonawca winien zawiadomić o tym na piśmie Zamawiającego. 
Oferta przetargowa nie może zostać zmieniona po upływie terminu składania ofert.

15.3. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej 
słowami „Zmiany do Oferty” lub „Wycofanie Oferty”.

15.4. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert zwraca się bez otwierania koperty 
wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

w dniu 14 lipca 2010 r. godz. 13.15   
16.2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  obecności  Wykonawców,  przy  czym  obecność 

Wykonawców przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.

16.3. Otwarcie ofert jest jawne.

16.4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.5. Podczas  otwarcia  ofert  zostaną  podane  nazwy  (firmy)  Wykonawców  oraz  ich 
adresy,  a  także  ceny  ofert.  Ponadto  Zamawiający  informuje  o  poprawkach  lub 
rezygnacjach, jeśli takie wpłynęły.

16.6. Informacje, o których mowa w pkt. 16.3. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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SPOSÓB OBLICZENIA CENY
17. Waluta przetargu i płatności

17.1. Walutą przetargu jest PLN. Wszystkie kwoty podane w dokumentach stanowiących 
ofertę winny być podane w PLN.

17.2. Płatność będzie dokonywana w PLN.

17.3. Całą  korespondencję  dotyczącą  płatności  wraz  z  fakturami  należy  wysyłać  do 
Zamawiającego w języku polskim.

18. Cena oferty

18.1. Wykonawca dokona wyceny robót w PLN na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
i przedmiaru robót.

18.2. Kosztorys Ofertowy należy sporządzić z uwzględnieniem podatków.

18.3. W celu prawidłowej  wyceny przedmiotu zamówienia  zaleca się,  aby Wykonawca 
dokonał inspekcji  Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną 
odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać 
się niezbędne do przygotowania Oferty.

18.4. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie  zamówienia  publicznego, 
w tym  koszty  wykonania  robót  bezpośrednio  wynikających  z  dokumentacji,  jak 
również koszty robót nie ujętych w dokumentacji  a których wykonanie niezbędne 
jest  dla prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy,  m.in.:,  roboty tymczasowe, 
prace  towarzyszące,  inflacje  w  okresie  realizacji  robót,  koszty  wszystkich  robót 
przygotowawczych,  koszty utrzymania placu budowy,  koszty wykonania instrukcji, 
koszty  uporządkowania  placu  budowy,  koszty  odszkodowań,  oraz  wszelkie  inne 
koszty  konieczne  do  poniesienia  celem  terminowej  i  prawidłowej  realizacji 
zamówienia oraz podatek VAT.

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

19. Kryteria oceny ofert
19.1 Przy  wyborze  Oferty  Zamawiający  będzie  kierował  się  następującymi  kryteriami 

oceny ofert:

Cena ofertowa – znaczenie 100%;

19.2. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  który  uzyska  najwyższą  ocenę 
w skali punktowej. 

19.3. W kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: 

      cena oferty najtańszej
                                           ------------------------------------ x 10 
                                           cena oferty badanej 

19.4. Po tak obliczonej ilości punktów zostanie ustalona kolejność ofert.

19.5. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania przetargowego.

19.6. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku 
podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Sposób oceny ofert
20.1. Przy dokonywaniu analizy Ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:

20.1.1. kompletność oferty;

20.1.2. załączenie dowodu wniesienia wadium w wymagalnej formie;

20.1.3. zgodność  oferty  z  minimalnymi  kryteriami  kwalifikacji  określonymi  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. 

20.2. W  przypadku  zgodności  ofert  z  wymogami  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w pkt 19.1. 
SIWZ.

20.3. Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto.

20.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

20.5. Jeżeli wartość podanej ceny ryczałtowej nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

20.6. Zamawiający poprawia w ofercie:

a)   oczywiste omyłki pisarskie;

b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

O dokonanych poprawkach zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona.

20.7. Cena  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem 
wybranego zadania.

20.8. Cena  nie  ulegnie  zmianie  przez  okres  związania  ofertą.  Nie  dopuszcza  się 
negocjacji  między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz 
dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

20.9. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowane 
ceny  powinny  być  zaokrąglone  według  ogólnych  zasad  tj.  jeśli  trzecia  cyfra  po 
przecinku wynosi  5  lub  więcej  zaokrągla  się  „w górę”,  w przeciwnym  przypadku 
zaokrągla się „w dół”.

21. Odrzucenie ofert
21.1. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeżeli:

21.1.1. jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych;

21.1.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

21.1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów 

              o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

21.1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
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21.1.5. została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

21.1.6. zawiera  błędy  w  obliczeniu  ceny  nie  stanowiące  oczywistych  omyłek 
rachunkowych;

21.1.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 20.6.  ppkt c)

21.1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

21.2. O  odrzuceniu  ofert  Zamawiający  zawiadamia  równocześnie  wszystkich 
Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

21.3. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia  zwraca  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym 
terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów oferty  mających  wpływ  na  wysokość 
ceny.  Jeśli  Wykonawca  nie  udzieli  wyjaśnień  w  podanym  terminie  jego  oferta 
zostanie odrzucona.

22. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
22.1. Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w przypadkach 

określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWARCIE UMOWY
23. Informacje  o formalnościach,  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy.

23.1  Zamawiający  powiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  o  wyborze  Oferty 
podając  nazwę,  siedzibę  i  adres  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  oraz 
uzasadnienie  jej  wyboru,  a  także  nazwy,  siedziby  i  adresy  wykonawców,  którzy 
złożyli  oferty  wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównania  złożonych  ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację.  Zamawiający  zawiadomi  także  Wykonawców,  którzy  złożyli  ofertę, 
o Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone  oraz  o  Wykonawcach 
wykluczonych z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

23.2 Przed  upływem  okresu  związania  Ofertą  Zamawiający  powiadomi  wybranego 
Wykonawcę na piśmie, iż jego Oferta została uznana za najkorzystniejszą i zaprosi 
go do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia. Powiadomienie to w szczególności będzie zawierać datę i miejsce 
podpisania umowy oraz wyszczególnienie spraw, jakie Wykonawca musi dopełnić 
przed podpisaniem umowy.

Umowa  w sprawie  zamówienia  publicznego  może zostać  zawarta  po upływie  terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy 
na warunkach określonych w złożonej ofercie.

23.3 W przypadku wyboru oferty Konsorcjum Wykonawca dostarczy przed zawarciem 
umowy  o  udzielenie  zamówienia,  umowę  regulującą  współpracę  wykonawców 
w przedmiocie wykonania zamówienia.

23.4 Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści  ogłoszenie o udzielenie 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
24.1. Przed  podpisaniem  umowy  Zamawiający  będzie  wymagał  od  Wykonawcy 

wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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24.2. Zamawiający  ustala  wysokość  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy 
w wysokości 10% ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT (ceny brutto).

24.3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wnoszone  wg  wyboru 
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

24.4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone  Wykonawcy 
w następujący sposób: 

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze końcowym; 

b) pozostałe 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni po upływie terminu gwarancji;

24.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24.6. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formie  gwarancji  bankowej  lub 
ubezpieczeniowej  winno  być  nieodwołalne,  bezwarunkowe  i  płatne  na  pierwsze 
żądanie. 

     25.1   Ogólne warunki umowy zawarte są w PROJEKCIE UMOWY.
     25.2  Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

                przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

25.2.1 zmiany osób wyznaczonych do pełnienie funkcji,  jak też powołania nowych, z tym, 
że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od 
kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie;

25.2.2 w  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  wprowadzenie  zmian  w  stosunku 
do dokumentacji kosztorysowej : 

a) na wniosek Wykonawcy,  w trakcie prowadzenia robót,  mogą być dokonywane 
zmiany  technologii  wykonania  elementów  robót.  Dopuszcza  się  je  tylko 
w przypadkach,  gdy  proponowane  przez  niego  rozwiązanie  jest  równorzędne  lub 
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie  nie spowoduje 
zwiększenia  kosztów robót.  W  tym  przypadku  Wykonawca  przedstawia  projekt 
zamienny,  zawierający  opis  proponowanych  zmian,  rysunki  i  wycenę  kosztów. 
Projekt zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,

b) w przypadku, gdy  z punktu widzenia Zamawiającego  zachodzi potrzeba zmiany 
rozwiązań  technicznych  nieprzewidzianych  w  umowie,  Zamawiający  sporządza 
protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty 
wraz ze zleceniem ich wykonania,

c) w  przypadku,  gdy  określone  w  ppkt  b)  zmiany  powodują  wzrost  kosztów 
wykonania robót, traktuje się je jako roboty dodatkowe i Zamawiający musi złożyć 
dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt 5 
ustawy Pzp,
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25.2.3 w  przypadku  wystąpienia  niezawinionych  przez  Wykonawcę  okoliczności 
skutkujących  koniecznością  wydłużenia  rzeczowego  i  finansowego  terminu 
wykonania  przedmiotu  zamówienia,  dopuszcza  się  wydłużenie  terminu  realizacji 
umowy;

25.2.4 Powyższe  zmiany  zostaną  wprowadzone  stosownymi  aneksami  i  dokonane 
po  przeprowadzeniu  uzgodnień  przez  strony  umowy,  za  wyjątkiem  robót 
dodatkowych.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
25. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku 

postępowania o udzielenie zamówienia
Każdemu  wykonawcy  oraz  innym  osobom,  których  interes  prawny  w  uzyskaniu 
zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez 
Zamawiającego  przepisów  ustawy  przysługują  środki  ochrony  prawnej  zawarte 
w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
28. Postanowienia końcowe 
28.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
28.2 Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,
b) Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia,
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego zostanie udostęp-
niona dokumentacji postępowania.

ZATWIERDZAM:

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz oferty przetargowej – Formularz nr 1
2. Oświadczenie – Formularz nr 2
3. Personel kluczowy przewidziany do realizacji zamówienia – Formularz nr 3
4. Wykaz robót – Formularz nr 4
5. Projekt umowy 
6. Przedmiary Robót, Kosztorys Inwestorski Ślepy, Specyfikacja Technicznego Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych.
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FORMULARZE
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FORMULARZ 1
FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Nazwa przedmiotu zamówienia:

ROBOTY BUDOWLANO – ODTWORZENIOWE
 BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES NIERUCHOMOŚCI : Swarzędz, ul. Wrzesińska 2

1. Nazwa Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy
Nr NIP
Nr REGON
Nazwa i adres partnerów 
Konsorcjum*

• wypełniać w przypadku Konsorcjum

2. Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

Imię i nazwisko
Adres służbowy
Telefon, Fax
E-mail

3. Deklaracja Wykonawcy 
Niniejszym oświadczamy, że:

3.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją 
bez  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty 
w tym zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi.

3.2. Oferujemy się  wykonać zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia  i  dokumentacją  projektową  oraz  na  zasadach  i  w  cenie 
podanej  w  pkt  3.3.  zadanie  inwestycyjne  pn.:   REMONT  –  ODTWORZENIE 
BUDNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  ADRES  NIERUCHOMOŚCI: 
Swarzędz, ul. Wrzesińska 2

3.3. Cenę wykonania zadania  oferujemy jak niżej:
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Cena ofertowa za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia:

Cena netto Podatek VAT Cena brutto

Słownie cena brutto:

3.4. Uważamy  się  za  związanych  ofertą  na  czas  wskazany  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

3.5. Zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi 
na wykonanie przedmiotu umowy.

3.6. Wadium  w  kwocie………………. złotych  zostało  wniesione  w 
dniu ...............................  w formie .......................................................................... .

3.7. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 
nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do 
zawarcia  umowy  na  wymienionych  we  wzorze  umowy  warunkach  w  miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

3.8. Oświadczamy że zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia roboty 
budowlane objęte zakresem zamówienia wykonamy w okresie 5 miesięcy od dnia 
podpisania umowy..

3.9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę zawarte na stronach 
od  …….do  ……..  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów 
Ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  jako  takie  nie  mogą być  ogólnie 
udostępniane.

Jednocześnie zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w kwocie 10% wartości zamówienia brutto . 

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez 
nas wadium przepada.

Miejscowość, dn.………
                                                                                                                            ................................................

                                                                                                                             podpis i pieczątka 
                                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Formularz 2

...........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  ROBOTY BUDOWLANO - – ODTWORZENIOWE BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES NIERUCHOMOŚCI :  Swarzędz, 

ul. Wrzesińska 2

 (imię i nazwisko)       ..................................................................................................................
- reprezentujący firmę (pieczęć firmy)

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

jako upoważniony wpisem w rejestrze przedsiębiorców ...........................................................

z dnia .............................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz: 
a) dysponujemy potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, 
b) przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*,
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust.1 i 2 ustawy.

W przypadku braku zakreślenia w pkt 2 jakiejkolwiek pozycji  (ppkt a) lub b)) Zamawiający przyjmie,  że w 
treści niniejszego dokumentu zostało złożone oświadczenie wynikające z pkt 2 ppkt a), czyli „dysponujemy 
potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”. W przypadku zakreślenia pkt 2b 
Oferent  jest  zobowiązany załączyć  do oferty  pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania  mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Miejscowość, dn.………
                                                                                              ................................................

                                                                                                podpis i pieczątka 
                                                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
* niepotrzebne skreślić
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Formularz 3

PERSONEL KLUCZOWY 
PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do Formularza należy załączyć uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenia ( z datą 
ważności w momencie składania ofert ) o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów 
Budownictwa 

Lp. Imię i nazwisko osób 
uczestniczących 
w wykonaniu 
zamówienia

Nr Uprawnień 
budowlanych 
i zaświadczeń
z OIIB 

Ogólne 
doświadczenie 
w latach

Zakres czynności 
proponowanych 
w realizacji zamówienia

1 2 3 5 6
1. Kierownik Budowy 

……………………………………………………..

                 ( podpis i pieczątka 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) 
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Formularz 4
WYKAZ ROBÓT 

 Zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat

Lp. Nazwa robót Zakres 
rzeczowy 

Termin zakończenia Wartość 
robót 

Nazwa Inwestora, 
adres, telefon 
i fax.

1 2 3 4 5 6

Do niniejszego wykazu należy dołączyć referencje od poprzednich zleceniodawców 
potwierdzających należyte wykonanie robót wymienionych w wykazie.

                                                                                         

……………………………………………………..

                 ( podpis i pieczątka 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) 
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