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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r.                                             

(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) 

na:  

 

 

 „Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz 

z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej  w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował:              Zatwierdził: 

 

 

 

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



1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 Gminna Biblioteka Publiczna 

       43-220 Bojszowy, ul. Gościnna 6 

  tel. (32) 218-91-07 

       www.biblioteka.bojszowy.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg  nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie        

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. 

zm.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1.      Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach. 

3.2.      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót odpowiednim sprzętem i przy użyciu materiałów 

zgodnie z  dyspozycjami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach                             

i wymogach jakościowych, w szczególności takich jak: 

 

Załącznik nr I/1 

do SIWZ 
 Projekt budowlany. Zagospodarowanie terenu, mała architektura, 

zieleń 

 Przedmiar robót  

 

Załącznik nr I/2                       

do SIWZ 
 Projekt budowlany. Przyłącze i przekładka kanalizacji deszczowej, 

drenaż opaskowy  

 Przedmiar robót  

 

Załącznik I/3 do SIWZ  Projekt budowlany. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej 

 Przedmiar robót  

 

Załącznik I/2.1  i I/3.1  

do SIWZ 
 Specyfikacja Techniczna – Przyłącze wodociągowe i kanalizacji 

sanitarnej, przyłącze i przekładka kanalizacji deszczowej, drenaż 

opaskowy 

 

Załącznik I/4 do SIWZ  Projekt budowlany. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych 

 Specyfikacja Techniczna – Projekt przebudowy sieci 

elektroenergetycznych 

 Przedmiar robót  

 

Załącznik II/1 do SIWZ  Projekt budowlany. Architektura  

 

Załącznik II/2 do SIWZ  Projekt budowlany. Detale 

 

Załącznik II/3 do SIWZ  Projekt budowlany. Konstrukcja 

 

Załącznik II/1.1.; II/2.1                    

i II/3.1                                

do SIWZ 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Roboty 

budowlane  

 

 

 

 

 



Załącznik II/1.1.1.; 

II/2.1.1. i  II/3.1.1               

do SIWZ 

 

 Przedmiar robót 

 

 

Załącznik II/4  

do SIWZ 
 Projekt budowlany. Instalacje wod.- kan 

 Specyfikacja Techniczna – Instalacje wod. – kan. 

 Przedmiar robót  

 

Załącznik II/5  

do SIWZ 
 Projekt budowlany. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 Specyfikacja Techniczna – Wentylacja mechaniczna i kanalizacyjna 

 Przedmiar robót  

 

Załącznik II/6  

do SIWZ 
 Projekt budowlany. Instalacja c.o. 

 Specyfikacja Techniczna – Instalacja c.o. 

 Przedmiar robót  

 

Załącznik II/7  

do SIWZ 
 Projekt budowlany. Kotłownia na paliwo stałe 

 Specyfikacja Techniczna – Kotłownia na paliwo stałe 

 Przedmiar robót  

 

Załącznik II/8 do SIWZ  Projekt budowlany. Instalacje elektryczne  

 Przedmiar robót – Instalacje elektryczne 

 

Załącznik II/9 do SIWZ  Projekt budowlany. Instalacje niskoprądowe 

 Przedmiar robót  

 

Załącznik II/8.1 i II/9.1 

do SIWZ 
 Specyfikacja Techniczna – Instalacje elektryczne, Instalacje 

niskoprądowe  

 

 

3.3.     Wspólny słownik zamówień: 

45.21.23.30 – 8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek 

45.31.00.00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45.33.10.00 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.33.00.00 – 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjnej i sanitarne 

45.33.11.00 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45.11.12.91 – 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

3.4.      Zamawiający żąda od Wykonawcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres 5 lat. Okres 

gwarancji liczony jest od dnia, w którym zostanie podpisany przez obie strony protokół końcowego 

odbioru prac. 

 

3.5.  Zamawiający nie nakłada na Wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia. 

 

3.6.     Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie 

z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 

pkt. 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest nie większa niż 50.000,00 zł. 

Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 



o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany 

wynosi 7dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 

wynosi 7 dni kalendarzowych). 

 

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

a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych – art.143b ust.3.  

 

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

obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość nie przekracza 50 000 zł bez 

względu na przedmiot tych dostaw lub usług.   

 

3.9.      Wykonania odbudowy i przebudowy w okresie 2 lat 

     w 2014 roku prace do ok. 35% ogólnej wartości zadania. 

     w 2015 roku pozostałe prace. 

W przypadku zwiększenia wartości dostępnych środków budżetowych zakres prac w 2014 roku 

może ulec zwiększeniu.  

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2014r. do dnia 30.10.2015r 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków 

 

5.1      Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 

w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. d  SIWZ. 

        

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 

 dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku 

o wartości (zrealizowanej) nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto. 

 

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 

w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. a  SIWZ.        

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. b SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców 

albo łącznie wszyscy wykonawcy. 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone 

przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: 

 konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy, posiadający co najmniej 

2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy; 



 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

instalacyjnymi elektrycznymi; 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnią ten warunek łącznie. 

 

Uwaga: 

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2013r., poz. 1409 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa               

z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2006r., nr 83, poz. 578 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

   

  Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 

w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. b i c  SIWZ. 

     

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 

3.000.000,00 zł. 

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 

w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. e SIWZ.        

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. d SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców 

albo łącznie wszyscy wykonawcy. 

      

5.2. Każdy z wyżej wymienionych warunków będzie oceniany przez Zamawiającego zgodnie z formułą 

„spełnia”/„nie spełnia”. Podstawą oceny będą oświadczenia i dokumenty dołączone przez 

Wykonawcę do oferty potwierdzające ich spełnianie, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 6 

SIWZ – doprecyzowujące powyższe warunki ogólne do specyfiki niniejszego zamówienia.  

      Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki 

wykonawca spełnił. 

 

5.3. Nie spełnienie powyższych warunków przez Wykonawcę będzie skutkowało wykluczeniem  

wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty (art. 24 ust. 2 pkt. 4 

w związku z art. 24 ust. 3 ustawy PZP.). 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

6.1.   W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 

a opisanych przez Zamawiającego w pkt. 5 ppkt 5.1. SIWZ wraz z ofertą muszą być złożone 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

   

 Działając w oparciu o ustawowe delegacje zawarte w art. 44 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą 

musi złożyć: 

 



a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania oferty, 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;  

– zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym  w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. b SIWZ. 

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.: „WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

BUDOWLANYCH” stanowi  załącznik  nr 5 do SIWZ; 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

      – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym  w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. c SIWZ. 

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.: „WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ 

UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA ” stanowi  załącznik  nr 6 do SIWZ; 

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 pkt. 1-4 ustawy p.z.p.; 

  -  wzór przedmiotowego oświadczenia pn.: „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ – zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu opisanymi w pkt. 5 pkt. 5.1. SIWZ. 

e)    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia; 

 

Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 26 ust. 2b ustawy PZP: Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                            

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda 

złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:      

a) 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 PZP., 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                   

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

p.z.p. – wzór przedmiotowego oświadczenia pn. „OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY” stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

  

6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy PZP, wraz z ofertą składa: 

a)  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                    

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej. 

- wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

  

6.4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej                 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy PZP w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2013r,                          

poz. 231) potwierdzające odpowiednio że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż                          

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                            

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, 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 - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

Jeżeli wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone  w języku obcym 

to składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas 

badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

 

6.5.  W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać 

następujące warunki: 

a) oferta winna zawierać oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia 

podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum wraz z dokumentami ustanawiającymi 

pełnomocnika, 

b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6 ust. 6.1 SIWZ, muszą poświadczać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez co najmniej jeden z podmiotów 

występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty 

c) żaden z Wykonawców, występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP. 

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi złożyć dokumenty wymienione  w pkt. 6 

ust. 6.2, 6.3  i 6.4. 



d)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

e) dokumenty wymienione w rozdziale 6 pkt. 6.6 Wykonawcy występujący wspólnie przedkładają 

tylko raz. 

 

6.6. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty – „Oferta Wykonawcy” wraz z załącznikami zgodnie 

ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami 

 

7.1. Porozumiewanie się z Wykonawcami w sprawach istotnych, merytorycznych – pisemnie oraz 

za pomocą faksu, w sprawach nie mających znaczenia merytorycznego – dopuszczalny kontakt 

telefoniczny. 

7.2. 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 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.3. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ. 

7.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a także 

zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja,                              

tj. www.biblioteka.bojszowy.pl 

7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację 

na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja,                                                    

tj. www.biblioteka.bojszowy.pl 

7.8. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazuję pisemnie w języku polski. 

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji faksem oraz elektronicznie (e-mail). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu oraz 

elektronicznie (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

 

 

 



7.9. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:  

 w sprawach technicznych: 

 imię nazwisko: Wojciech Boruciński 

 tel.: (32)2189366 wew. 106; fax. (32)2189071; 

 w sprawach formalnych: 

 imię nazwisko: Anna Polko 

 tel.: (32)2189366 wew. 117; fax. (32)2189071; 

7.10. Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się w: 

poniedziałek   w godz. 7.30 – 17.00 

wtorek – czwartek  w godz. 7.30 – 15.30 

piątek    w godz. 7.30 – 14.00 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 

w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych); 

8.2. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w ust. 6 art. 45 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.). 

8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Bojszowach: 

nr konta 93 8435 0004 0000 0006 9300 0004   

                                               z dopiskiem: wadium do przetargu  

 

  „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 

 wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej  w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 

8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert              

w siedzibie Zamawiającego, natomiast kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy 

dołączyć do oferty. 

8.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

 

9. Termin związania ofertą  

9.1 .   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania 

ofert. 

9.2 .    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 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. 

9.3 . Przedłużenie terminu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 



10. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

10.1.  Opakowanie i adresowanie oferty 

  Oferta winna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej.  

  Koperta zewnętrzna winna jedynie posiadać adres Gminna Biblioteka Publiczna i napis:  

 

Przetarg nieograniczony na: 

 

                 „Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej  

wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 

Nie otwierać przed godz. 11
00

 dnia 03.04.2014 r. 

   Na  kopercie wewnętrznej należy napisać wyraźnie dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę   

przetargu jw. 

 

10.2.  Zawartość oferty: 

W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt 5 SIWZ oraz 

stawianych wymagań względem oferowanego przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć 

następujące dokumenty i oświadczenia: 

a)   oferta Wykonawcy  - załącznik nr 1 

b)   oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

c)   oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 

5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ.  

e) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania oferty, 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 – zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ.  

Uwaga:  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 

dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku                   

o wartości (zrealizowanej) nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN brutto. 

f)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie 

z zał. Nr 6 do SIWZ 

  Uwaga:  

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: 



 konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy, posiadający co 

najmniej 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi elektrycznymi; 

g)   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

h)   aktualny odpis 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, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

i)   aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

j)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

k)   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia; 

Uwaga: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 

nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. 

h) stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo 

reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) 

reprezentująca(e) Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) 

wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze albo 

ewidencji działalności gospodarczej. 

f)   kosztorys uproszczony osobno dla każdej branży w układzie (Lp.; pozycja z odpowiedniego 

katalogu nakładów rzeczowych; opis robót; jednostka miary; ewentualna krotność obmiarów; 

ilość; wartość jednostkowa; wartość całkowita netto pozycji) sporządzone na podstawie 

przedmiarów robót załączonych do SIWZ. 

 

Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez osobę 

lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby 

reprezentują wykonawcę w niniejszym postępowaniu.  

Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 

wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym 

pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym odpis 

albo kopia pełnomocnictwa muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie. 



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, 

konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy PZP). 

 

W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania Wykonawcy  

w postępowaniu albo reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy 

załączyć do oferty dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres. Pełnomocnictwo musi 

przede wszystkim: 

 wskazywać pełnomocnika,  

 być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum), 

 wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich  w postępowaniu albo 

do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

 

W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich zgodność 

z oryginałem następująco:  

 zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”; 

 datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu; 

 podpis wykonawcy i jego pieczęć. 

 

Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji 

wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez 

Wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub 

zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie. 

Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie 

Wykonawców do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku ich braku 

albo złożone oświadczenia, dokumenty zawierają błędy lub wadliwe złożono pełnomocnictwo,  

z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w przywołanym artykule. 

 

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 

r.  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie 

i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje. 

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez Wykonawcę 

informacje. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych  elementów 

oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy 

podać również w formularzu oferty (w pkt. 5 formularza ofertowego wykonawcy stanowi załącznik 

nr 1 do SIWZ). 

 

 



 

Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które 

Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, informacje 

dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności (art. 86 ust. 4 

ustawy PZP). 

 

      10.3.   Informacje pozostałe 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

  Wszystkie strony oferty winny być numerowane i podpisane przez osobę (lub osoby) 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. 

 Wykonawca we własnym zakresie uzyskuje wszelkie dane i materiały potrzebne do wykonania 

oferty. 

 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty 

przed terminem składania ofert. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte 

podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone 

dopiskiem „wycofanie” nie będą otwierane.  

 Wykonania odbudowy i przebudowy w okresie 2 lat 

o w 2014 roku prace do ok. 35% ogólnej wartości zadania. 

o w 2015 roku pozostałe prace. 

W przypadku zwiększenia wartości dostępnych środków budżetowych zakres prac w 2014 roku 

może ulec zwiększeniu.  

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Gminna Biblioteka Publiczna do dnia 

03.04.2014r. do godz. 10.45.  

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2014r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego. 

 

12. Opis sposobu obliczania ceny 

12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 

dwóch miejsc po przecinku). 

12.2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

12.3. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień projektu 

umowy.  

12.4. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy 

dokumentacji tj. budowlaną i wykonawczą wielobranżową, przedmiary robót, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie                       

w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający                    

w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.   

12.5. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty 

związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również 

koszty usług nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty 

utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, koszty obsługi 



geologicznej i geodezyjnej, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji 

powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, 

opinii, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających zarówno 

z dokumentacji, jak i przedmiaru robót). Wykonawca przy określaniu ceny winien również 

uwzględnić prowadzenie prac w uciążliwych warunkach oraz konieczność uzyskiwania decyzji 

administracyjnych. 

12.6. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania 

i zobowiązania zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami.  

12.7. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń 

pod warunkiem, że materiały i urządzenia zaproponowane są istotnie równoważne z określonymi 

w dokumentacji technicznej. Zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych nie może 

prowadzić do zmiany projektu.  

12.8. W przypadku wątpliwości co do równoważności zamienników, Wykonawca powinien zwrócić  się 

do Zamawiający o wyjaśnienia przed złożeniem oferty. Zamawiający w porozumieniu 

z projektantem udzieli stosownych wyjaśnień 

12.9. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług 

z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054  z późn. zm.).  

12.10. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski [PLN].  

12.11. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty odbioru końcowego (lub częściowego) i złożenia 

faktury. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierowała przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty 

  

13.1.  Tryb  badania i  oceny ofert 

   Oceny ofert dokonuje wg wzoru poniżej Komisja Przetargowa powołana przez Kierownika Gminnej 

Biblioteki Publicznej. 

 

 I etap:  badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert. 

 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 SIWZ będzie oceniane 

według zasady   “spełnia”/ „nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów (z pkt. 6) SIWZ  

i sprawdzeniu zawartości złożonej oferty. 

 

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ 

zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia 

składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania. 

 

 II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 

  W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 

nie   podlegających wykluczeniu.  

 

13.2.  Kryteria oceny ofert 

  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium -   przypisując 

mu  odpowiednio wagę procentową: cena oferty brutto  -  100 % 

 

13.3  Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

1) Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:  

 



 

   najniższa  cena oferty brutto 

  C  =  -------------------------------------------  x 100 pkt  x  waga kryterium 

       cena  brutto oferty badanej 

 

2) Przyjmuje się, że 100% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w  kryterium cena. 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 

4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Jeżeli, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, 

nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony             

w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14.2. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji projektu uzgodniony z Zamawiającym uwzględniający wartość dostępnych środków na 

poszczególne lata realizacji inwestycji oraz  priorytet wykonania w roku 2014 głównie robót 

konstrukcyjno – budowlanych i tylko koniecznych robót instalacyjnych. W przypadku powierzenia 

części prac Podwykonawcy należy określić również zakres oraz wartość robót przez niego 

wykonywanych. 

14.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., 

konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających 

wspólnie ofertę musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia.  

14.4. Opracowanie  przez Wykonawcę planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami 

Zamawiającego. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

15.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie na dane zadanie. 

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 

ust. 1 ustawy. 

15.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

15.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

15.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

 

Bank Spółdzielczy w Tychach F/Bojszowy  Nr   93 8435 0004 0000 0006 9300 0004   

z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” 

 



15.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać 

zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

15.8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

15.9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi.   

15.10. Kwota, o której mowa w pkt. 15.9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

15.11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, 

wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 

zmniejszającej  wartość  tego  Zabezpieczenia  Należytego  Wykonania  Umowy, po przedstawieniu 

przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru 

Końcowego). 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

16.1.  Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ. 

16.2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie, tj.:  

16.2.1.  wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z następujących przyczyn:  

a)  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

b) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania 

prac;  

c) konieczność wykonania dodatkowych badań niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zadania;  

d) w przypadku, gdy roboty zostają przerwane przez uprawniony do tego podmiot lub 

Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wstrzymania prowadzonych prac. W związku z powyższym, termin 

realizacji prac wydłużony zostanie o taką ilość dni, na jaką zawieszony będzie bieg 

wykonania robót.  

e) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać 

potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

f) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

g) w przypadku podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa 

na termin wykonania niniejszej umowy.  

16.2.2.  wprowadzenie zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy;  

16.2.3.  wystąpienie robót zamiennych albo rezygnacji z określonych prac. 

16.2.4. zmiany osób pełniących funkcję kierownika, podwykonawców – zmiana może nastąpić tylko                    

i wyłącznie z ważnego, udokumentowanego powodu (nagła, ciężka choroba, śmierć, 

zdarzenie losowe). 

16.3. Wystąpienie robót nieprzewidzianych - możliwa jest zmiana daty zakończenia wykonywania robót              

i sposób ich rozliczenia.  



16.4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 16.2.1 i 16.3  muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy 

i Zamawiającego.  

16.5. W przedstawionych w ust. 16.2.1 i 16.3  przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

16.6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług – możliwa jest zmiana 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16.7. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

  

17. Podwykonawstwo 

17.1.    Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców.  

17.2. Wykonawca może zlecić, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części wymienionych                       

w ofercie robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich 

wykonania.  

17.3. Wykaz usług, które zostaną powierzone podwykonawcom wskazuje Wykonawca w załączniku do 

oferty, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

17.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17.5. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą zgodnie z art. 647¹ k.c. Powyższy projekt umowy należy przedstawić w terminie 

nie krótszym niż 14 dni od planowanej daty podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą. 

17.6. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw, zastrzeżenia, żądać 

zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 

dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

17.7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

17.8. Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie                                   

z następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 

143b (Uwaga: Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu jeżeli ich wartość nie przekracza 50.000,00 

zł. bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego 

pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni 

kalendarzowych); art. 143c (Uwaga: Termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 

wynosi 7 dni kalendarzowych). 

17.9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

 

 



18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania                        

o udzielenie zamówienia 

 Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom reguluje Dział VI Ustawy Prawo zamówień      

publicznych. 

 

19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych. 

 

20. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6   

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień  

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

23. Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający  dopuszcza 

porozumiewanie się drogą elektroniczną 

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie w języku polskim.  

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem 

(nr faks: (32) 2189071) oraz elektronicznie (e-mail) na adres: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl  

Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy PZP została udostępniona na stronie 

internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy zawiadomienia 

i informacje, dotyczące niniejszego postępowania. 

Adres strony internetowej: www.biblioteka.bojszowy.pl 

 

24.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych  

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych bez względu na 

uwarunkowania wykonawcy. 

 

25. Koszty udziału w postępowaniu 

24.1 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

24.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

26. Inne informacje 

       Nie przewiduje się: 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

27. Załączniki do SIWZ 

 Załącznik nr 1  Oferta Wykonawcy 

 Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 Załącznik nr 3  Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania   



 Załącznik nr 4  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 Załącznik nr 5  Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 Załącznik nr 6  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 Załącznik nr 7  Wzór – Istotne warunki umowy 

 

 Załącznik nr I/1  

 

 Projekt budowlany. Zagospodarowanie terenu, mała architektura, zieleń 

 Przedmiar robót  

 

 Załącznik nr I/2   Projekt budowlany. Przyłącze i przekładka kanalizacji deszczowej, drenaż 

opaskowy  

 Przedmiar robót  

 

 Załącznik I/3   Projekt budowlany. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej 

 Przedmiar robót  

 

 Załącznik I/2.1                

i  I/3.1   

 Specyfikacja Techniczna – Przyłącze wodociągowe i kanalizacji 

sanitarnej, przyłącze i przekładka kanalizacji deszczowej, drenaż 

opaskowy 

 

 Załącznik I/4   Projekt budowlany. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych 

 Specyfikacja Techniczna – Projekt przebudowy sieci 

elektroenergetycznych 

 Przedmiar robót  

 

 Załącznik II/1   Projekt budowlany. Architektura  

 

 Załącznik II/2   Projekt budowlany. Detale 

 

 Załącznik II/3   Projekt budowlany. Konstrukcja 

 

 Załącznik II/1.1.; 

II/2.1  i II/3.1    

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Roboty 

budowlane  

 

 Załącznik II/1.1.1.; 

II/2.1.1. i  II/3.1.1    

 Przedmiar robót 

 

 

 Załącznik II/4   Projekt budowlany. Instalacje wod.- kan. 

 Specyfikacja Techniczna – Instalacje wod. – kan. 

 Przedmiar robót  

 

 Załącznik II/5   Projekt budowlany. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 Specyfikacja Techniczna – Wentylacja mechaniczna i kanalizacyjna 

 Przedmiar robót  

 

 Załącznik II/6   Projekt budowlany. Instalacja c.o. 

 Specyfikacja Techniczna – Instalacja c.o. 

 Przedmiar robót  

 

  



 Załącznik II/7   Projekt budowlany. Kotłownia na paliwo stałe 

 Specyfikacja Techniczna – Kotłownia na paliwo stałe 

 Przedmiar robót  

 

 Załącznik II/8   Projekt budowlany. Instalacje elektryczne 

 Przedmiar robót – Instalacje elektryczne 

 

 Załącznik II/9   Projekt budowlany. Instalacje niskoprądowe 

 Przedmiar robót  

 

 Załącznik II/8.1            

i II/9.1  

 Specyfikacja Techniczna – Instalacje elektryczne, Instalacje 

niskoprądowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

 

 

O F E R T A   W Y K O N A W C Y 

 

 

 

 

 

Wykonawca:  

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

                 

                       

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

 

                       

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

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w 

sprawie wykonania roboty budowlanej pod nazwą:  

 

                 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej  

wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 

 

zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)   

 

 

 

 
Kwota oferty:   netto .................................... + ...........% VAT, tj. ................................. brutto  

 

Kwota oferty brutto słownie: 

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

 

 

 

 

1. Oświadczamy, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dampingowe 

i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 

z późn. zm.).  

 
2. Oświadczamy, że oferta została sporządzona na podstawie: dokumentacji technicznej (projekty budowlane, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót) a oferowana cena obejmuje cały 

zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, które wykonamy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 



 

3. Wyrażam zgodę na okres płatności wystawionych przez siebie faktur, tj.  30 dni od daty złożenia faktury w 

siedzibie Zamawiającego.  

 

4. Oświadczamy, że na cały przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcznej gwarancji. 

 

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego innym Wykonawcom znajdują się w 

ofercie na stronie …………… 

 

6. Oświadczamy, że cały przedmiot zamówienia wykonamy w ostatecznym terminie: do dnia 30.10.2015r. 

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

7. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , w tym ze 

wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

9. Wadium o wartości 30.000,00 zł wnieśliśmy w dniu …………………. w formie 

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

 

10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy: 

o siłami własnymi *, 

o przy udziale podwykonawców wymienionych w załączniku nr … do oferty. *  

*niepotrzebne skreślić 

 

 Następujące części zamówienia powierzamy podwykonawcom: 

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

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

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

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

 
 

11. Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

brutto mojej oferty.   

 

12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297 i 305 ustawy z 

dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) oświadczamy, że załączone do 

niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert.  

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

 

 

 

                                                                     

……………….…………….................................................................. 
                                                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

( art. 22 ust.1 ustawy PZP ) 
 

 

 

 

Wykonawca:    

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

                                

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

                          

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

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 

 wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w  Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 

 

 
 Oświadczam, że spełniam warunki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 

z póź. zm.) dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadam wiedzę i doświadczenie,  

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

 

 

……………..……….................................... 
              Data  i podpis  upoważnionego                 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 (art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) 

 

 

 

Wykonawca:    

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

                                

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

                          

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

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

„Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na 

działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 

Kultura +, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” oświadczam, iż brak jest podstaw do 

wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

……………..……….................................... 
              Data  i podpis  upoważnionego                 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 4  

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

Wykonawca:    

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

                                

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

                         

.................................................................................................................................................................................... 
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax.) 

 

 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  

 

 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej  

wraz przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej 6 w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 
 

 

 

oświadczam, że Wykonawca*: 

 

     nie należy 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.); 

 

      należy 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 której skład wchodzą następujące podmioty: 

 

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

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

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

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

 

 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………….………………………………. 

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 
* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”. 

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez 

grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 



Załącznik nr 5 

  

  

  

   

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

 

Nazwa wykonawcy: 

 

 

 

Adres wykonawcy: 

 

 

Tel./fax. 

 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 

dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku  o wartości (zrealizowanej) nie mniejszej 

niż 3.000.000,00 PLN brutto. 

 

Nazwa zadania, rodzaj i 

charakterystyka wykonanych robót 

Wartość robót, za 

którą wykonawca był 

odpowiedzialny 

Okres, miejsce, termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji 

Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody, potwierdzające należyte wykonanie danej 

roboty wykazanej w powyższej tabeli.  

 

                                                                                        ............................................................... 
                                                                                                                                        (data i podpis/y Wykonawcy) 

 

 



Załącznik nr 6 

  

  

   

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 

 

Nazwa wykonawcy: 

 

 

 

Adres wykonawcy: 

 

 

Tel./fax. 

 

 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: 

 konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie jako kierownik 

budowy; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający co najmniej 

2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi elektrycznymi; 

 

 

 

Imię i nazwisko, planowana funkcja  

 

Kwalifikacje zawodowe               

Informacja o sposobie dysponowania 

osobami                                              
(wpisać TAK w odpowiedniej kolumnie) 

przy realizacji zamówienia          

(zakres czynności) 

(uprawnienia budowlane, specjalność) Wykonawca 

dysponuje 

Wykonawca 

będzie 

dysponował * 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

*   W przypadku gdy Wykonawca wpisze TAK w kolumnie nr 4  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

iż będzie dysponował osobami wymienionymi w kolumnie 1, a w szczególności przedłoży pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania            

z nich przy wykonaniu zamówienia. 



 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że osoby wskazane w wykazie powyżej posiadają wymagane uprawnienia bez 

ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót w specjalności: 

a) konstrukcyjno – budowlanej; 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych                

i kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

                                                                                        ............................................................... 
                                                                                                                                      (data i podpis/y Wykonawcy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


