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I. NAZWA ( FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” 
Borowy Młyn 22 
82-420 Ryjewo  
Tel/ fax 55 277 42 88  
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
zwanej dalej „ustawą PZP”.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy obiektu nowej świetlicy   w 
miejscowości Borowy Młyn. 

2. W związku z tym, iż inwestycja jest częściowo finansowana  ze środków PROW na lata 
2014-2012  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach 
strategii rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez społeczność”    prace budowlane  nie 
mogą rozpocząć się wcześniej  niż  data  umowy o dofinansowanie  zawartej  między 
Stowarzyszeniem”AGAPE”  a   Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.    

3. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi, 
STWiOR, przedmiarami, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym Umową. 

4. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określa projekt Umowy wraz z załącznikami, 
a w szczególności Dokumentacja Projektowa i Opis Przedmiotu Zamówienia 

5. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 30 ust. 8 pkt. 1), wymagania 
dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników 
zostały zawarte w dokumentacji projektowej. 

6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej  opisu przedmiotu zamówienia  przez 
wskazanie znaku towarowego, patentu lub  pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w 
dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że zaproponowane materiały  i elementy będą 
posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które 
przedstawiono w dokumentacji projektowej . 

7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego. 

8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i 
podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
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realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 §1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2004 r. poz. 1502, 
z późn.zm.). 

9. Wizja lokalna: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna będzie 
możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do 
kontaktu jest: Agnieszka Sawicka , Tel: 55 277 42 88  lub 510 262 511  
 

ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, 
DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca składa ofertę na całość 
zamówienia. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru oferty 
najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ  V.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 PZP. 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
 

ROZDZIAŁ VI. PODWYKONAWCY.  
1. Zgodnie z art. 36b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców.  

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał 
nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 
te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym  okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale VIII  w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII  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. 

 

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.   
Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia wynosi  maksymalnie 304 dni  od przekazania 
wykonawcy placu budowy. 

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu, 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

2.1  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatów dotyczących możliwości 
wykonywania ślusarki z profili aluminiowych oraz wykonania i montaży konstrukcji stalowych,  
 
2.2  sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów 

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200.000zł wraz 

z dowodem, że polisa została opłacona. 

2.3  zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: 

a) dysponuje lub będzie dysponował  osobą – Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia 
budowlane  do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w 
pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót, liczone od dnia wydania uprawnień 
b) przedstawi wykaz min.2 robót budowlanych o podobnej specyfice, na kwotę nie  mniejsza niż  
składana  oferta, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
4. Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie wykonawcy (na mocy art.24 ust.5): 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.7)) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm. 

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

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Pzp z:  

a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 
mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 
złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA   
 
1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca 

musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 
oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru w Załączniku nr 2 do 
SIWZ .                                                                                  

2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 1 
oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia według wzoru w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w tych oświadczeniach 
stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu:  

1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) certyfikatów dotyczących możliwości wykonywania ślusarki z profili aluminiowych oraz 
wykonania i montaży konstrukcji stalowych,  

3) polisa  OC,NW 
 

oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie –  
a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej 
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
3. Dowodami o których mowa w pkt IX niniejszej SIWZ są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert – jeżeli dotyczy; 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ppkt 1) powyżej – jeżeli 
dotyczy. 

4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie o 
którym mowa w rozdziale VIII ust.1pkt2) ppkt 2.3 lit. a. SIWZ zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3 powyżej – jeżeli 
dotyczy. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.               
  6a)     Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.                                                                                                        
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o 
którym mowa w rozdziale VIII ust.1pkt2) ppkt 2.3 lit. a. SIWZ, nie potwierdzają spełniania przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo zobowiązał się do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale VIII ust.1pkt2) ppkt 2.3 lit. a. 
SIWZ. 

7.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach  nr 2 
oraz 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg 
wzorów na załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się  o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów 
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muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 
podmioty. 

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej 
sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w 
którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
15. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może 
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących  Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3) powyżej składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

18. Dokumenty, o których mowa w pkt 17 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

19. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt 17 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

20. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu  złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu.  

 
ROZDZIAŁ X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty jest to wartość, za którą Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na zasadach 
określonych w projekcie umowy wraz z załącznikami do niego. 
2.   Cenę należy podawać w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z 

kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, 
uzgodnień wynikających z przepisów prawa, wszystkich zobowiązań wynikających z tekstu 
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załączonego projektu umowy, a także wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 

4.  Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w SIWZ i 
załącznikach, między innymi: 
a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w 

szczególności podatek od towarów i usług w wysokości określonej ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 
Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 
2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych:  
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona działalność, swoje 
produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad 
określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych 
rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów 
Wspólnoty Europejskiej", 

b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej, 

c) koszty pośrednie, zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym. 
5.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie 

umowy. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ XI.  TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ: 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane w formie pisemnej, 

faksem lub drogą elektroniczną. 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 
stronie internetowej: www.agape.info.pl 

5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Agnieszka Sawicka ,  e-mail: agape22@wp.pl  ,      tel. 55  277 42 88 
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ROZDZIAŁ XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   
 

Rozdział  XIII.  Termin związania ofertą 
1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
2.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

ROZDZIAŁ XIV.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w biurze Zarządu  : 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” 
Borowy Młyn 22 
82-420 Ryjewo  
Tel/ fax 55 277 42 88  
 
do dnia 21  czerwca  2017r.  do godz. 10:00 
(Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania). 

2. Miejsce otwarcia ofert: Biuro Zarządu  w siedzibie Zamawiającego : 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” 
Borowy Młyn 22 

      82-420 Ryjewo  

o godz. 10:15 
3. Sesja otwarcia ofert: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne 
i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną 
następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin 
płatności, termin dostawy. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

Rozdział XV.  Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną techniką. 
Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu 
– art. 78 Kodeksu cywilnego – dotyczy to zarówno samej oferty jak i wszystkich załączników do 
niej.  

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do oferty należy załączyć oświadczenia, 
dokumenty wymienione w Rozdziale IX oraz wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ tj. 
formularz ofertowy. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez 
wykonawcę zmienione, jednak treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (Zamawiający zaleca 
wykorzystanie formularza oferty – formularza kalkulacji cenowej jak również pozostałych 
formularzy - oświadczeń stanowiących załączniki do SIWZ). 

3. Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych były złożone wraz 
z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.  

4. Każda zmiana naniesiona na ofertę i załączniki po ich opracowaniu wymaga parafowania przez 
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Wykonawcę. 
5. Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem stworzenia spisu treści, 

sprawdzenia jej kompletności oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie ze 
sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.  

6. Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w 
obrocie prawnym. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca zobowiązany 
jest do załączenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, 
kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”(każda zapisana strona) przez 
uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę). 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany 
należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: ZMIANA. 

9. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie 
wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być 
wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. 
zm.) 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. Wykonawca 
zobowiązany jest do dołączenia dowodów potwierdzających, iż zastrzeżona informacja jest 
tajemnicą przedsiębiorstwa.  

11. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 
nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 
r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2). 

12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu i zaadresowanym do Zamawiającego. 
Zamknięte opakowanie zawierające ofertę Wykonawcy, winno być opisane: 

- nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem postępowania: 

            „   Budowa budynku świetlicy w miejscowo ści Borowy Młyn”  
 

Nie otwierać przed  21 czerwca 2017.r. godz10.15 

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 
wykonawcę. 
 

ROZDZIAŁ  XVI.   OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 
1. Wszystkie oferty złożone w terminie, odpowiadające wymaganiom i treści SIWZ, niepodlegające 

odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane 
następująco: 

 

Lp. Kryterium ranga waga 

C Cena 60 % 60 

G Okres gwarancji (nie krótszy niż 36 m-cy, 
najdłuższy punktowany to 60 m-cy)  

10 % 10 
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T Termin wykonania  (nie krótszy niż 184  dni, 
maksymalnie 304 dni 

30% 30 

SUMA  PUNKTACJI  P  =  (  C + G +T) 100 % 100 

a) sposób wyliczenia punktacji dla kryterium: cena  
                                                                                                                      

C min 
C = ---------------------- X 60  

C n 
gdzie: 
C – liczba punktów danej oferty w kryterium cena 
C min – najniższa cena spośród oferowanych 
C n – cena badanej oferty 
1%= 1 pkt 

b) sposób wyliczenia punktacji dla kryterium:  okres gwarancji (w miesiącach)     
 

G n 
G = ---------------------- X 10 

G max 
gdzie: 
G n  – oferowany przez Wykonawcę okres gwarancyjny (okres nie krótszy niż 36 m-cy - 60 m-cy) 
G max – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich podlegających ocenie 
ofert  
G   – liczba punktów zdobytych w kryterium okres gwarancji  
1%= 1 pkt 
 

c)      sposób wyliczenia punktacji dla kryterium: termin wykonania (w dniach) 
                                                                                                                      

T min 
T = ---------------------- X 30 

T n 
gdzie: 
T – liczba punktów danej oferty w kryterium cena 
T min – najkrótszy termin  wykonania  spośród oferowanych 
T n – termin badanej oferty 
1%= 1 pkt 
 

 
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą liczbę punktów z końcowej 
oceny ofert liczonych wg wzoru: 

P =  C + G + T 
 

e) Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W 
przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała 
odrzuceniu. 
f) Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty 
odbioru przedmiotu umowy.  
g) W przypadku, gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru 
przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich 
wykonawców w kryterium okres gwarancji (G) przyjmie okres gwarancji jakości jako 60 miesięcy od 
daty odbioru przedmiotu umowy. 
h) Minimalny termin wykonania –184 dni  od daty przekazania placu budowy. W przypadku 
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zaoferowania przez wykonawcę krótszego terminu, oferta będzie podlegała odrzuceniu. 
i) Maksymalny punktowany przez zamawiającego termin wykonania  – 304 dni  od daty przekazania 
placu budowy.   W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego terminu wykonania, oferta 
będzie podlegała odrzuceniu. 
 
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 
4.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans 
punktów określonych w kryterium wyboru ofert  
 

ROZDZIAŁ  XVII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Zgodnie z art. 94  Pzp: 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 1, w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4.  Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
 

ROZDZIAŁ  XVIII.    ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy zał. 5 do SIWZ 
 

ROZDZIAŁ  XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej  
określone w Dziale VI art. 179-198 ustawy PZP. 
ROZDZIAŁ XX.    ZAŁĄCZNIKI 
Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 
1. załącznik nr 1 – Formularz oferty  
2. załącznik nr 2 - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/ o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania/ dot. podwykonawców 
3. załącznik nr 3 – wykaz osób  
4. załącznik nr 4 - informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 
5. załącznik nr 5– Projekt umowy 
6. załączniki  A –  dokumentacja projektowa 
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Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” 
Borowy Młyn 22 
82-420 Ryjewo  
Tel/ fax 55 277 42 88  

 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Zamawiający: 

                   

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane wykonawcy: 

Nazwa:.......................................................................................................................................... 

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

E-mail:                                 ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ................................................   

Numer faksu:   ................................................  

Numer REGON:                 ................................................ 

Numer NIP:   ................................................ 

Numer KRS:   ................................................ 

 

Zobowiązania wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym „ Budowa budynku świetlicy w 
miejscowo ści Borowy Młyn”  oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz na 
warunkach określonych w projekcie umowy i złożonej ofercie za cenę ryczałtową (cena oferty zawiera 
wszystkie koszty i opłaty dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia):  
 
Cena netto: .................................. zł  (słownie: ....................................................................... PLN) 
Vat% - ………………….% 
 
Cena brutto:  ............................. zł  (słownie: ....................................................................... PLN) 
 
Okres Gwarancji : ……………………miesięcy 
Oferowany okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy, najdłuższy okres punktowany to 60 m-cy.  
 

Termin wykonania: ………………….dni 
Oferowany termin wykonania nie dłuższy niż 180 dni, najkrótszy punktowany to 150 dni. 
 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

• .......... .......... .......... .......... .......... .......... Tel./faks: .......... .......... .......... .......... ..........  
zakres odpowiedzialności…………………………..……………………………………………………………… 

• .......... .......... .......... .......... .......... .......... Tel./faks: .......... .......... .......... .......... ..........  
zakres odpowiedzialności…………………………………..……………………………………………………… 

 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię ............................................................................................................................. 
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Stanowisko ................................................................................................................................... 

Telefon/faks ................................................................................................................................ 

Zakres: 

- do reprezentowania w postępowaniu* 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 

- do zawarcia umowy* 
*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

3. Wadium nie jest wymagane.  

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy MŚP  (* niepotrzebne skreślić) 
Zgodnie z Zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 

(2003/361/WE): 

1. Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250  

osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

2. W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego  

obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

3. W kategorii MŚP, przedsiębiorstwo mikro jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, i którego  

obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 

 

6. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) : 
 a) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, w zakresie ......…………………………………………………………………………(należy 

wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego takiego 

obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………. zł netto (należy wskazać wartość tego 

towaru lub usługi bez kwoty podatku) 
b) nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                           
z przepisami o podatku od towarów i usług  
 

Wykaz dokumentów stanowiących ofertę: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

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

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

   Nie   jest wymagane. 
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Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

   

……………………………………………………….. 

Data i miejscowość 

 

 

_____________________________ 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do  

reprezentowania wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

Dotyczy:  „Budowa budynku świetlicy w miejscowo ści Borowy Młyn”  

 
 

 

 

Działając w imieniu Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy)  

 

1) oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego w SIWZ; 

 2) oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

a) …………………….........................................................................………………………………………………….  

b) ..……………………………………………………………………………………….…………..............…….......……….………  

w następującym zakresie: …............……..............................................................…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...............................… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

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

ustawy Pzp. 

 4) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

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

                                                                                                                                     ………………………………………… (podpis)  

 

5) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………...... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

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

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

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

                                                                                                                                     ………………………………………… (podpis)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………..………………………………………………………................................................. 

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

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

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

                                                                                                                                     ………………………………………… (podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. …………….……. (miejscowość),  

 

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

                                                                                                                                     ………………………………………… (podpis)  
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Załącznik nr 3 

   
 
…………………….………………………… 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)            

                                                                                                                                          
WYKAZ OSÓB 

KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy :  „ Budowa budynku świetlicy w miejscowo ści Borowy Młyn”  
 

Lp. 

 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
(doświadczenie, wykształcenie, 

uprawnienia, specjalność) 

Zakres wykonywanych 
czynności w ramach niniejszego 

zamówienia publicznego 
(funkcja) 

Informacja                  
o podstawie               

do dysponowania 
osobami 

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

Oświadczam, że osoby  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

..............................................           ......................................................................... 
miejscowość i data  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 
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                           Załącznik nr 4 

  

.....................…….……………… 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)          
      

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O TYM, ŻE 
WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: „  Budowa budynku świetlicy w miejscowo ści Borowy 
Młyn”  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa firmy) 

jako upoważniony/upoważnieni w imieniu Wykonawcy informuję/informujemy, że:  

a) Nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej 
b) Przynależymy do następującej grupy kapitałowej ................................................... 

 
Do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów należą następujące podmioty: 

1. ......................................... 
2. ......................................... 
3. ......................................... 

 

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

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 5 

 

 
PROJEKT UMOWY NR ……/17 

 
zawarta w dniu ……………………. 2017 r.  pomiędzy:     
 
Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE „ w Borowym Młynie 22,82-420 
Ryjewo , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS0000058879, 
NIP: 581 16 71 794 , REGON: 170422730, reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez:  
Ewelinę Długołęcką –Godlewską –Prezesa Zarządu  
Reginę Toruń - Skarbnika 
zwanym w treści umowy: „Zamawiającym”, 
 a  
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. reprezentowanym 
przez: 
 1. .................................................................................................................................. 
 2. ..................................................................................................................................  
zwanym w treści umowy: „Wykonawcą”, 
o następującej treści:  
 
 

§1 Przedmiot umowy 
2. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane w celu realizacji zadania  „ Budowa 

budynku świetlicy w miejscowo ści Borowy Młyn”  Przedmiot umowy realizuje się na 
podstawie prac szczegółowo określonych w Dokumentacji Projektowej oraz Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiących załączniki do SIWZ.  

3.  Podczas procesu budowy osobami reprezentującymi interesy Zamawiającego są: inspektor 
nadzoru budowlanego - ………………………………………………………  
inspektor nadzoru elektrycznego - ……………………………………………...………  
– ustanowieni przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ustanawia:  
kierownika budowy:…….……….…..……………………………………………….…  
kierownika z zakresu robót elektrycznych………………………………………………  
 

§2 Termin wykonania 

1. W związku z tym, iż inwestycja jest częściowo finansowana  ze środków PROW na lata 
2014-2012  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach 
strategii rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez społeczność”  prace budowlane nie  
mogą rozpocząć się wcześniej  niż   data  zawarcia umowy  o dofinansowanie zawartej  
między Stowarzyszeniem „AGAPE” a Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego.   

2. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy ustala się na dzień 
........................... r. 

3. Wykonawca przystąpi do wykonywania prac objętych umowa w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od podpisania umowy z zastrzeżeniem  §2 pkt.1 
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§3 Warunki płatności 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodnie z ofertą w wysokości:  
Netto: ……………………………………………………………………………………...… zł  
Słownie: ……………….………………………………………………………………………zł  
Podatek VAT:……………………………………………………………………………..……  
Brutto:…………………………………………..………………………………… zł 
słownie:……………..…………………………..…………………………………………..... zł. 

9) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
10) Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia wymaga potwierdzenia protokołem odbioru 

podpisanym przez inspektora nadzoru, przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
11) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1. w 

terminie ………… od daty wystawienia faktury po dokonanym przez przedstawicieli Stron  
odbiorze końcowym.  

 
 

§4 Materiały 
1. Materiały i maszyny powinny odpowiadać wymogom jakościowym wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie (określonych w art.10 – ustawy Prawo budowlane), 
wymaganiom SIWZ i projektu.  
2. Wykonawca w procesie realizacji nie może dokonać zmian w materiałach, produktach oraz 
rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji budowlanej będącej załącznikiem do 
pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności zastąpienia pewnych materiałów lub produktów 
ujętych w ofercie i dokumentacji budowlanej, jedynie Zamawiający ma prawo zadecydować o użyciu 
innych równowartościowych produktów, materiałów i rozwiązań technicznych.  
3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca w ciągu trzech dni 
zobowiązany jest przedstawić w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną.  
 

§5 Obowiązki 
1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z należytą starannością, przy udziale i pod nadzorem osób 
posiadających stosowne uprawnienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, prawem 
budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04.2002 r z późniejszymi zmianami (ostatni 
ujednolicony tekst tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
2. Wykonawca wykonuje prace zgodnie z Dokumentacją Projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia 
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.  
3. Wykonawca zapewnia prawidłową organizację miejsca wykonywania pracy, przestrzeganie 
warunków ochrony ppoż. i BHP.  
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie elementów obiektu. Prowadzenie 
robót, w efekcie których mogą wystąpić uszkodzenia elementów obiektu jest zabronione.  
5. Wykonawca   zabezpieczy wyjazd z budowy  bramą zamykaną na kłódkę, tak aby  uniemożliwić 
dostanie się na plac budowy, osób   niepowołanych. 
6. Wszystkie koszty związane z opłatą wyjazdów i delegacji związanych z realizacją przedmiotu umowy 
pokrywa Wykonawca.  
7. Wykonawca organizuje i dostarcza wszystkie niezbędne mu pomieszczenia i urządzenia zaplecza 
budowy w okresie koniecznym do prowadzenia robót. Koszty te obciążają Wykonawcę.  
8. Wykonawca na koszt własny dostarczy i zamontuje tablice informacyjne budowy.  
9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i 
przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru robót.  
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie umożliwiającym ich 
natychmiastowe wykorzystywanie. 
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§ 7 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej.  
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
a) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;  
b) odpowiedzialność cywilna za szkody i inne następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych.  
3. W razie ewentualnego powstania w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia szkód ponad 
wartość wynikającą z wiążącej umowy ubezpieczeniowej Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty  na 
rzecz Zamawiającego odszkodowania do wartości faktycznie poniesionej szkody.  
 

§ 8 Kary umowne 
 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu zwłoki:  
a) określonego w umowie terminu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 
umowie § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,  
b) w usunięciu usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu.  
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości do 5% 
wynagrodzenia umownego brutto w przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu 
zamówienie, o ile nie wykluczają one możliwości bezpiecznego użytkowania. 
4. W razie odstąpienia od umowy lub jej nie wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
ustalonych kar umownych.  
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy.  
 

§ 9 Odbiór 
1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru po wykonaniu 
przedmiotu zamówienia.   
2. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o 
osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
3. Prace objęte niniejszą umową uzna się za zakończone z chwilą dokonania bezusterkowego odbioru 
wraz ze sporządzeniem protokołu zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 
4. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady Zamawiający ma prawo: 
a) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad;  
b) obniżenia wynagrodzenia, o ile wady umożliwiają bezpieczne użytkowanie obiektu stanowiącego 
przedmiot zamówienia zgodnie z przeznaczeniem; 
c) odstąpienia od umowy, o ile wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają bezpieczne 
użytkowanie obiektu.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 
wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.  
 

§ 10 Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji stanowiącej rozszerzenie 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.  
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2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ….….. miesięcy od dnia odbioru 
końcowego.  
 

§ 11 Odstąpienie od umowy 
1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących skutków 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Zamawiający może odstąpić od umowy w 
całości lub w części gdy:  
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym przypadku 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), b) ogłoszono upadłość lub likwidację 
Wykonawcy, lub wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie układowe bądź egzekucyjne, które w 
ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  
c) Wykonawca nie rozpoczął w terminie  robót bez uzasadnionych przyczyn,  
d) Wykonawca przerwał realizację robót, a przerwa trwa dłużej niż 1miesiąc.  
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca zobowiązany jest: 
a) do sporządzenia w terminie 7 dni od daty odstąpienia z udziałem Zamawiającego szczegółowego 
protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu na własny koszt przerwanych robót,  
b) usunięcia w terminie 30 dni z terenu budowy użytkowanych urządzeń zaplecza, dostarczonych lub 
wzniesionych w związku z wykonywanym przedmiotem zamówienia.  

 
 

§ 12 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu Strony rozstrzygać będą w drodze 

wzajemnych negocjacji. 
2. W razie braku porozumienia wszelkie spory poddaje się pod rozstrzygnięcia sądowi 

właściwemu Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z 
aktami wykonawczymi.  

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część 
umowy.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


