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I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO  I  NUMER  POSTĘPOWANIA  

 

1.1 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie 
ul. Szkolna 5 , 33-210 Olesno 
tel. 14 641 10 74, fax. 14 641 10 74 
www.spolesno.pl 
e-mail: sp-olesno@wp.pl 
 
1.2 Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone 

jest numerem 341/3/19. 
Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, wszelka 
korespondencja, w tym ewentualne zapytania winny być kierowane na adres: sp-olesno@wp.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
2.1  Niniejsze postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej „ustawą Pzp”.  

2.2  Postępowanie dot. zamówienia o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na 
podst. art. 11 ust. 8 Pzp tj. poniżej kwoty 5.548.000 euro. 

 
III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz 
budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie”.  
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 - oczyszczenie elewacji, 
- odbicie odparzonego tynku, 
- przyklejenie siatki na kleju wraz z przeszlifowaniem powierzchni ścia,n 
- wykonanie tynku systemowego silikonowego na ścianach i ościeżach oraz tynku cienkowarstwowego na 
cokole, 
ponadto 
w budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnie:  
- remont kominów ponad dachem, 
- wymianę instalacji odgromowej, 
- remont schodów zewnętrznych, 
- wymianę rur spustowych, 
w Oddziale Przedszkolnym w Ćwikowie: 
- wymianę rur spustowych.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz  zakres robót określony został w Części III - 
Dokumentacja techniczna, tj.  przedmiar robót oraz STWiOR- część opisowa.  
 
3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać w technologii i z materiałów określonych w dokumentacji 
technicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie materiałów, dla 
których  zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie.   - z zastosowaniem innych 
materiałów o parametrach jakościowych spełniających min określone w dokumentacji technicznej.  
Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. obowiązek wykazania równoważności złożonej oferty spoczywa na 
Wykonawcy.  
 
3.3 Przed dokonaniem wyceny oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. Zamawiający zapewnia 
również możliwość zapoznania się z uzgodnieniami dotyczącymi realizacji remontu – w siedzibie 
Zamawiającego, w sekretariacie SP Olesno   w godz: od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.   
 
3.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu  kosztów udziału w postępowaniu. 
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3.5 Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesiące licząc od dnia odbioru 
końcowego zadania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres  udzielonej 
gwarancji dopuszczony przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji stanowi 
w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. 
 
3.6 Wspólny słownik zamówień (CPV):   
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne 
 
3.7   Informacje dodatkowe: 
-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
-Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
-Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
-Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
-Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.8 Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP-  obowiązek zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę; 

3.8.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zadania 
zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy  - Dz.U. 2018. 108. t.j.) wszystkich pracowników robót budowlanych  którzy wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych przewidzianych w przedmiarze 
robót - określającym szczegółowy zakres robót realizacji niniejszego zamówienia.  
Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową (kierownika budowy), robotami (kierowników robót)  
i jednoosobowej działalności gospodarczej. 
 
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników 
lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.  

 
3.8.2 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa  
w pkt. 3.8.1, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że 
pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018. 
2177. t.j.). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt 3.8.1 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy. 

Wykonawcę obciąża obowiązek aktualizowania wskazanego wykazu w terminie 2 dni licząc od dnia 
wystąpienia zdarzenia w postaci zatrudnienia kolejnych osób wykonujących czynności, o których 
mowa w pkt. 3.8.1 – nie ujętych w dotychczasowym wykazie. 

 3.8.3 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których 
mowa w pkt 3.8.1, przez cały okres obowiązywania umowy z Wykonawcą, poprzez wezwanie do okazania 
następujących dowodów: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię  
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 
Wezwanie do okazania w/w dokumentów może nastąpić bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
 
    3.8.4 Sankcje  
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  
w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w punkcie 3.8.1 czynności.  
 

IV TERMIN REALIZACJI/WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia:  
-– w terminie do 90 dni  od dnia zawarcia umowy.   
4.2  Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia robót  
(max. 1- den odbiór częściowy). 
 

V. PROCEDURA ODWRÓCONA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw. 
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że 
Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich 
Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) 
i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. 
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych  
w Części XV SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp), po czym dopiero 
wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona (uplasowała się na 
najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie 
wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 
przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
W przypadku nie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona 
oceny kolejnego wykonawcy, którego oferta będzie najwyżej oceniona a następnie wezwie do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna 
zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres 
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW ORAZ WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

6.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 „u.Pzp” (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

 
6.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę  

w następujących przypadkach - wybrana przez Zamawiającego przesłanka wykluczenia fakultatywna, 
przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp: 

 
6.1.2.1. 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. z 2017 r. poz. 1508, oraz z 2018r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. 
poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

6.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
6.1.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
6.1.5 W celu skorzystania z dyspozycji określonej w pkt. 6.1.4, Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art.26 
ust.2 do złożenia dowodów. 

 
6.1.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa w pkt. 6.1.4 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 
6.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów  
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału. 
6.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
a) ubezpieczenie 
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną - w wysokości min 50 000,00 zł.  
6.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) doświadczenie 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał  w sposób należyty, zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą 
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto.  
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UWAGI:  
1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane 

zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo  
ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót 
budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 

2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego 
kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym 
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania 
warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Zamawiający uzna, iż zamówienie zrealizowano w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert jedynie w sytuacji gdy data zakończenia realizacji zamówienia będzie datą zawierającą 
się w tym okresie. 

 
  6.3  Powoływanie się na zasoby innych podmiotów. 

6.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.3.2 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 6.3.1 SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, w sposób realny będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

UWAGI: 
     Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, 

zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia 
potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 „u.Pzp” nie musi zostać 
złożony na etapie składania oferty. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument,  
o którym mowa powyżej będzie żądany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 „u.Pzp” 
wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert pod kątem 
kryteriów oceny ofert. 

6.3.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 

6.3.4 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

6.3.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.3, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu. 
 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 
stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. 

 



7 
 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU-  ŻĄDANYCH OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
PRZY OFERCIE  
 
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia -  które wszyscy Wykonawca składają wraz 
z ofertą: 
7.1 Formularz ofertowy – zał. Nr 1 
7.2 Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - zał. Nr 2 
 
7.3 Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy 

składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z przepisów prawa lub innych 
dokumentów do niej załączonych (np. z aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, odpisu z właściwego rejestru). 

 Dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp: 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. 

 Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.  
W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem 
notarialnie. 

7.4 Potwierdzenie wniesienia wadium, 
7.5 Szczegółowa wycena oferty - kosztorys ofertowy - wypełniony wg przedmiaru robót 
stanowiącego -  Część III SIWZ. 

 
7.6 Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  
z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, a wzór tego 
oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją  
z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, ŻĄDANYCH WYŁĄCZNIE OD WYKONAWCY, 
KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA  

 
8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do 
złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 
8.1.1 polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca że wykonawca  jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną - w wysokości min 50 000,00 zł,  
8.1.3 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
protokoły odbioru robót, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 
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8.1.4. pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 
do SIWZ - jeżeli dotyczy.  
8.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku 
podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia  
w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:  
8.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

UWAGI do pkt 8 SIWZ: 
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  
w pkt. 8.2. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania.  

2. 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 1, 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.  

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a który powołuje się na zasoby 
innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa 
dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1. – 8.1.3 SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na 
zasoby tych podmiotów, a w  celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dla tych 
podmiotów dokumenty o których mowa w pkt 8.2. SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2f „uPzp”: Jeżeli okaże się 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. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 „u.Pzp”, 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 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60).  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty. 

7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo  podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 
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10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których  mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu określone w części VI niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty  
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części 
VII i VIII SIWZ. 

2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty,  
o których mowa:  
 w pkt. 7.2. i 7.6. SIWZ oraz w pkt. 8.2.1 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
 w pkt. od 8.1.1. do 8.1.4 SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają 

warunki udziału w postępowaniu; 
 w pkt. 7.1, 7.3 i 7.4 SIWZ Wykonawcy składają łącznie. 

3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o zamówienie. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 
Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 KK) i zgodnie z przepisami art. 
24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy  
z dalszego postępowania. 

 
   IX. INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCĄ I SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO SIWZ  
 

9.1. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy pzp składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017. 1481. 
t.j.) osobiście lub za pośrednictwem posłańców.  

9.2. Wszelkie zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące wyjaśnienia treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje się pisemnie na adres Zamawiającego lub 
środków komunikacji elektronicznej. 
9.3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
9.4 Oświadczenia woli należy składać w formie pisemnej. Dla zachowania terminów zamawiający 
dopuszcza ich przesyłanie za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (skan pisma) – jednakże 
następnie ich treść należy niezwłocznie potwierdzić pismem przesłanym na adres poczty wskazany  
w ust. 2. 
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9.5 Forma pisemna jest zastrzeżona dla składania oferty wraz z załącznikami w tym oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.  
9.6. Osobą upoważnioną  do porozumienia się wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: 

- Arkadiusz Morawiec tel. 14/641 24 41, adres email: am@gminaolesno.pl 
9.7 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod 
warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

       9.8  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dot.     
  udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez    
  rozpoznania. 

9.9 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej www.spolesno.pl, na 
której SIWZ była udostępniona.  

9.10 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na swojej stronie internetowej, na której 
specyfikacja jest udostępniona - j.w. 
9.11 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
9.12 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieści tę 
informację na stronie internetowej na której SIWZ jest udostępniona oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
9.13 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
9.14 Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej zamawiającego 
zobowiązany jest do monitorowania strony zamówienia do dnia składania ofert, gdyż 
zamieszczane tam są wyjaśnienia (ewentualne zmiany) treści SIWZ. Dokonane w ten sposób 
uzupełnienia stają się częścią SIWZ i będą dla wykonawców wiążące. 

 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
10.1.Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  
10 000,00  złotych (słownie: dziesięć   tysięcy złotych). 
10.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 

-   pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  – kredytowej, z tym  
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
-   gwarancjach bankowych; 
-   gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

10.3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy  
w Dąbrowie Tarnowskiej – oddział Olesno, nr konta: 53 9462 1026 2003 3001 2293 0001.   
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu zawierającą tytuł zadania, tj. „Remont elewacji 
budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie”. 
10.4. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć  
w oryginale w ofercie.  
10.5.Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu 
(potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) jego 
wniesienia dołączona do oferty. 
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione  
w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.  
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Zarówno gwarancje jak i poręczenia, muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą 
wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci 
wadium na rzecz zamawiającego. 
10.6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 
upzp.  
10.7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium 
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 
10.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.4a  
i ust.5. ustawy pzp.  
 

XI  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
11.1 Ustala się, iż wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
11.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
12.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym treść oferty musi odpowiadać 
treści SIWZ. 
12.2.  Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
12.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem 
treści art. 93 ust. 4 Ustawy. 
12.4.Oferta musi być sporządzona: 

- w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski), 

- w 1 egzemplarzu, 
12.5. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.        
12.6. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
12.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
12.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 419)” i dołączone do 
oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. 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. Zgodnie  
z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp.  
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XIII  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
13.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 23.04.2019r., do godz. 12:00 w siedzibie Szkoły 
Podstawowej - ul. Szkolna 5,  sekretariat Dyrektora SP- w zabezpieczonej kopercie oznaczonej 
następująco:  

Oferta na przetarg nieograniczony 
pn.: „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału 

Przedszkolnego w Ćwikowie” 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 23.04.2019r. godz. 12:15” 

 
13.2 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej 
w Oleśnie,  ul. Szkolna 5  w dniu: 23.04.2019r. o godz.12:15. 
13.3 Otwarcie ofert jest jawne. 
13.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
13.5 Podczas otwarcia ofert odczytane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach 
13.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące. 
- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
13.7 W trakcie dokonywania badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielania 
przez wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert z zastrzeżeniem, że nie zostanie 
dokonana jakakolwiek zmiana w treści oferty oraz niedopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji 
między zamawiającym a wykonawcą. 
13.8 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian 
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
13.9 Zamawiający unieważni postępowanie jeśli zajdą przesłanki z art. 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
13.10  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
- jest niezgodna z ustawą pzp 
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny  
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 upzp 
- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 upzp, na przedłużenie terminu związania 

ofertą 
- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy  
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,  

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
14.1 Oferta musi obejmować całość zamówienia. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest 
wynagrodzenie kosztorysowe.  
14.2 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę jako suma kosztorysu  ofertowego.   
14.3 Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią: 
a) przedmiary robót (Część III  SIWZ) - pod względem podstawy wyceny i ilości jednostek 
przedmiarowych, 
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b) stawka Rg, narzuty, ceny materiałów i sprzętu oraz wartość kalkulacji indywidualnych  - proponowane 
przez Wykonawcę, 

    14.4 Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wg kolejności pozycji 
wyszczególnionych w przedmiarze. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji 
wymienionych w przedmiarze. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości jednostek. Suma tych pozycji stanowić będzie wartość netto kosztorysu, od której 
należy obliczyć podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości. Wartość brutto kosztorysu 
należy wyliczyć jako sumę wartości netto i podatku VAT.  

     Sumę kosztorysu w wartościach netto i brutto    należy wpisać jako cenę do formularza oferty. 
14.5 Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego opracuje kosztorys ofertowy metodą 
kalkulacji szczegółowej który stanowił będzie załącznik do umowy na wykonanie robót. Kosztorys ten musi 
być tożsamy z kosztorysem ofertowym opracowanym metodą kalkulacji uproszczonej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do kosztorysu dołączyć tabele elementów scalonych  
wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu – zgodnie z załączonym przedmiarem. 
14.6 W kosztorysie ofertowym muszą być wyszczególnione wszystkie nośniki cenotwórcze, na podstawie 
których został on sporządzony tj.: 
a) wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej, 
b) cena materiałów z kosztami zakupu 
c) koszty pracy sprzętu, 
d) narzuty kosztów pośrednich, 
e) zysk, 
f) inne. 
14.7. Przy kalkulacji ceny oferty Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji wymienionej  
w załączonym przedmiarze.    
14.5.  W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia robót m.in. koszty robocizny, wyposażenia oraz koszty robót porządkowych na czas 
prowadzenia robót, koszty nadzorów, koszty wykonania tymczasowego wpięcia do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej, inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą z klauzulą.) 
14.8. Zamawiający żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego, który będzie opracowany metodą 
uproszczoną według tych wytycznych, które zostały zawarte w w/w punktach. Wszelkiego rodzaju 
odstępstwo od tych wymogów– jest odstępstwem o charakterze merytorycznym, a nie formalnym i dlatego 
będzie traktowane przez Zamawiającego, jako niezgodność ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia - co w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie skutkować 
obligatoryjnym odrzuceniem oferty. 

    14.9. Cena oferty musi być  podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
    14.10.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
     

XV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące 
kryteria:  
1)  Kryterium I - Cena – waga 60% 

Oferta otrzyma taką liczbę punktów, która powstanie poprzez podzielenie najniższej ceny spośród 
ważnych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez znaczenie 
kryterium 60. 

Zamawiający do porównania przyjmie ceny z uwzględnieniem podatku VAT.  
 
2) Kryterium II - Rozszerzenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40% 

Przez rozszerzenie okresu gwarancji zamawiający rozumie okres udzielenia gwarancji dłuższy niż 
wymagany liczony od daty odbioru końcowego.  
Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.  

      Maksymalny okres udzielonej gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy - do oferty  powinien 
być podawany w pełnych miesiącach, np. 41, 42, 43 itd.       
Oferta otrzyma następującą liczbę punktów: 
Dla gwarancji 36 miesięcy -  0 pkt. 

Dla gwarancji zaoferowanych w przedziale od 37 – 60 miesięcy oferta otrzyma taką liczbę punktów, która 
powstanie poprzez podzielenie okresu gwarancji w ocenianej ofercie spośród ważnych ofert przez 
najdłuższą gwarancję wśród ocenianych ofert i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i znaczenie 
kryterium 40.  
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Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o podane kryteria w sumie uzyska 
największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

15.2 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  
w ustawie pzp i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została 
uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. 
 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

16.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje zgodne  
      z art. 92 upzp wszystkim wykonawcom oraz opublikuje je na stronie internetowej 
16.2 Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  
     o: 
- wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację zamówienia na rok 2018 i na rok 2019- 
celem sporządzenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego,   
-  miejscu i terminie podpisania umowy. 
16.3 Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed dniem podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu: 
-  kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej który stanowił będzie załącznik do 
umowy na wykonanie robót. Kosztorys ten musi być tożsamy z kosztorysem ofertowym opracowanym 
metodą kalkulacji uproszczonej, 
16.4 Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dostarczy Zamawiającemu: 
-  oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzające, że pracownicy Wykonawcy lub 
podwykonawcy są zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy 
 o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. 
poz. 1265). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt 3.8.1 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy. 
16.5 Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie         
   zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy      
   zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich   
   ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy-Pzp. 
16.6 W przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum zamawiający będzie żądał przedstawienia  
    umowy regulującej współpracę członków konsorcjum. 
 

XVII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
17.1. Zamawiający przewiduje nie wymaga wniesienia  nienależytego wykonania umowy. 
 

XVIII   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI UMOWY 

 
18.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym CZĘŚĆ II Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
18.2 Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia, przewidywana jest 

płatność częściowa. 
18.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach opisanych w § 12 projektu 
umowy stanowiący załącznik do SIWZ.  
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IX   POUCZENIE   O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 

 
19.1Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. 
19.2 Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek 
ich wniesienia określa Dział VI Pzp. 
 

  
 

20.1 Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zadania.  
20.2 W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania w załączniku nr 1 (formularz oferty) przez 
wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm 
podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 
20.3 Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
20.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  
z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomienia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
20.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
20.6 Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają 
postanowienia Projektu umowy – stanowiącego CZĘŚĆ II SIWZ 
 

 
 
     

  21.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe normy prawne. 
21.2. Wszystkie załączniki / dodatki oraz przyszłe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia są częścią 
składową niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

SPIS TREŚCI  
 
CZĘŚĆ  I  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu   
Załącznik Nr 3 – Wykaz robót budowlanych 
Załącznik Nr 4 -  Zobowiązania innych podmiotów … 

 
CZĘŚĆ II - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
     Umowa - projekt 
 
CZĘŚĆ III DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Dodatek  Nr 1 i NR 2 – Przedmiary robót oraz STWiOR - część opisowa.  
 

 
 
 

XX  INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

XXI    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
..........................................…............ 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

 
F O R M U L A R Z   OFERTY 

 
Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane przez Szkołę Podstawową w Oleśnie  w BZP, na stronie internetowej 
oraz na tablicy ogłoszeń o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont elewacji 
budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie; 
imię i nazwisko): ……………………………………………………………………………… 
reprezentując firmę (nazwa firmy, adres):   
.................................................................................................................................................... 
tel. ………………………………….               E-mail ……………………………………………….. 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 
 
1. Zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przedmiotowego postępowania: 
 

A. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę kosztorysową: 

Remont elewacji budynku SP w Oleśnie  

-  netto:..................................... zł.,  

Remont elewacji budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie 

-  netto:..................................... zł., 

RAZEM SP w Oleśnie i OP w Ćwikowie 

-  netto:..................................... zł., 

- Vat: …………………………….. zł,  

- brutto: ………………………….. zł,  

(słownie złotych brutto:) ................................................................................................................................... ,  

 

B. OFERUJĘ OKRES GWARANCJI  - …………………….(ilość w miesiącach, 37-60) 

 

3. UWAŻAM SIĘ za związanym niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, tj. przez okres  30 dni  od upływu terminu składania ofert.  

 

4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ  sam /przy udziale podwykonawców*. 
       Zakres prac, które zamierzam im powierzyć: 
 

Lp. 
Nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcy/om  
Firma/y podwykonawców 

1.   
2.   

 
 
5. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 
............................................................................................................................................................................... 

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 
 

6. OŚWIADCZAM, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ..... do ..... 
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

7. Wymagane w SIWZ wadium w wysokości 10 000,00 zł zostało przez nas wniesione w formie 
…..……………………………………………… 

     Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na numer konta ……..……………………………………… 
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8. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy załączonymi do SIWZ określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego*. 

 
9. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji,    

jeżeli będą wymagane: 
1) informacje techniczne: tel. ..............................., Pan/i ………………………………….. 
2) informacje finansowe: tel. ................................., Pan/i ………………………………… 
 
10. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uważa się za**: 
  mikroprzedsiębiorcę  
  małego przedsiębiorcę 

 średniego przedsiębiorcę  
 
11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

Ofertę niniejszą składamy na .......... stronach. 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 

                                                                                     .................................................................. 
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

                                                                           

 ............................................................ 
              Miejscowość, data 
 

* niepotrzebne skreślić 

W  pkt. oferty nie dotyczących Wykonawcy  wpisać- nie dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
                               

      ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 
Wykonawca: 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres,) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 

Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa w Oleśnie 

ul. Szkolna 5 
33-210 Olesno 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont elewacji budynku Szkoły 

Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie” 

 
  prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Oleśnie, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 

ustawy Pzp. 

 

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

        ………………………………………… 
(podpis) 

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 pkt.1 i 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 PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont elewacji budynku Szkoły 
Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie” 

 

prowadzonego przez Gminę Olesno, oświadczam, co następuje 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdziale VI pkt.6.2. 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdziale VI., polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………. 

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 3 do SIWZ 

.....................................................           
     (pieczątka Wykonawcy)             
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat2 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn.  

„Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie” 
oświadczamy, że reprezentowana przez nas Firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) następujące zamówienia: 
 

Lp. Rodzaj robót budowlanych 
Podmiot, na rzecz którego roboty 
zostały wykonane 

Miejsce wykonania robót 
Wartość brutto robót 
(min 100 000,00 zł)  

Termin wykonania3 

      

 
 
 
.....................................................          ............................................................. 
(miejscowość, data)                    podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
 

                                                 
2 Wykaz robót budowlanych z załączonymi dowodami (np. protokoły odbioru robót budowlanych, referencje) Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie  
z rozdziałem XVIII SIWZ. Obowiązek wskazania w wykazie dotyczy tylko robót budowlanych określonych w pkt 6.2.3 a) SIWZ. 
3 Należy podać datę zakończenia realizacji robót budowlanych. 
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Załącznik nr 4 do siwz 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia 

(składane na wezwanie Zamawiającego- wyłącznie w przypadku z informacją zawarta w oświadczeniu 
Wykonawcy -Załącznik nr 2 do siwz- dotyczącą polegania na zasobach innych podmiotów ) 

 
 
 
Oświadczam w imieniu …................................................................................................ 

/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/ 
 
 
iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy  

………………………………………….…………………..…...........................................................                 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
 
niezbędne zasoby  
…............................................................................................................................................ 

/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, potencjał techniczny/ 

 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. 
„Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału Przedszkolnego 
w Ćwikowie”  
 
oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 
 
……………………………………….…......................................................................................... 
 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego będzie następujący: 
 
……………………………………….…......................................................................................... 
 
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 
……………………………………….…......................................................................................... 
 
 
 
 
data: ..................................  Podpis:        
                                                                        ………………………………………………………                       

(Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega) 
 
 


