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Rozdział 1.   Nazwa i adres zamawiającego oraz adres poczty i strony internetowej Zamawiającego 
 
Nabywca: 
Gmina Miejska Łeba  84-360  Łeba   ul. Kościuszki 90 
NIP: 8411624019 REGON: 770979743  
Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  84-360 Łeba  ul. Tysiąclecia 11 
Telefon / fax 59 8661472 strony internetowa: http://bipleba.nv.pl  
e-mail : sekretariat.szkola@leba.edu.pl 
 
Rozdział 2.   Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  
z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Rozdział 3.   Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  
 
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

45261910-6 – Naprawa dachów 
 
3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. 

REMONT DACHU HALI WIELOFUNKCYJNEJ W ŁEBIE . 
 
Założenia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym 
złącznik nr 1 do SIWZ .  

2) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy, zapoznanie się z przedmiotem 
zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich 
wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Nomą. 

3) Rozwiązania równoważne: 
a) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający 
dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, 
będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią 
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w SIWZ. Wskazanie w SIWZ przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia 
stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 
równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny 
oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany 
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zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane  
w SIWZ. 

b) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia  
i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich 
zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów 
równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia  
i innego elementu) opisanych SIWZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w SIWZ, których dotyczy. 

c) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na 
tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących 
ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane 
rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że 
oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne  
w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

d) Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów 
równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-
użytkowych. 

e) Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectwa pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu  
a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 
technicznych wskazane w SIWZ należy traktować wyłącznie jako przykładowe dla zobrazowania 
opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane 
przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi 
techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba, że zapis mówi 
inaczej. 

f) Stosownie do pkt. e) powyżej, do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw 
pochodzenia, źródła lub szczególnego  procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w SIWZ dopisuje 
się wyrazy „lub równoważne”. 

4) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zawarcia 
umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający opis 
przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje poszczególnych prac wraz  
z podaniem kwot brutto za ich wykonanie. Zamawiający w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty jego 
otrzymania zaakceptuje harmomogram lub wniesie uwagi wyznaczając nowy termin na złożenie 
harmomogramu.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 
ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego, w szczególności zachowaniu 
ciągłości pracy obiektu.  

6) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających 
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

7) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu  
umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na 
plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 

8) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne. 
Wykonawca w momencie przekazania placu budowy przejmie obiekt w dozór na cały czas trwania prac. 
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz 
materiały. 

9) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników 
oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
przez cały okres trwania umowy. 

11) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 
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12) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed 
rozpoczęciem robót. 

13) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty  
budowlano-montażowe, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wymienionych 
terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 

14) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na koszt własny, w okresie gwarancji, bieżącej konserwacji 
oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami 
bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez 
Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektów, a także przeglądów okresowych wynikających z przepisów 
Prawa budowlanego. 

15) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. 
Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji 
wynikających z przedmiaru robót. 

16) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. 
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony 
wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień 
końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 

17) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły  
z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty 
na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót. 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie robót: ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych, 
instalacji elektrycznych w zakresie 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 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę 
obejmuje zarówno Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych podwykonawców. 
 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
6. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez przedłożenie Zamawiającemu 
dowodów takich jak np.: 

a) 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

b) 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 
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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. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) 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;  

d) 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. 
 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w rozdziale 35 umowy. 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 czynności. 
 

8. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
osób wykonujących określone przez zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę lub w przypadku 
braku wykazania lub przedłożenia Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń i przekazania Zamawiającemu odpowiedniej 
dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracy. 
 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 
Rozdział 4.   Termin wykonania zamówienia 
 
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia realizowane będa w okresie od dnia 30.04.2018 
do dnia 31.08.2018 roku. 
 
Rozdział 5.   Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 
 

1) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-22 
oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 4), 8) tej ustawy ;  

 
2) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 

ust. 1b tej ustawy, dotyczące:  
 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów:  

 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

 
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek jeżeli 
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co 
najmniej 200.000,00 złotych (słownie: dwustu  tysięcy złotych 00/100). 

 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek jeżeli: 

 
 dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie:  

 
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,  
 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  
w  wykonywaniu  zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
 
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:  
 

 co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie remontu dachu o wartości przynajmniej 
100 000,00 zł brutto (słownie: sto  tysięcy złotych 00/100) każda.  

 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w sposób następujący: 
a) Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.: 
 oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 3 PZP dotyczącym 

przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 
 oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP pkt. 1 dotyczącym 

spełniania warunków udziału, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 
dołączonych do formularza oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa powyżej lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została  najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
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5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 
1) spełnia oddzielnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, natomiast warunek określony w ust. 1 
pkt 2) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.  
 

6. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzą wskazane poniżej okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP, tj.: 

a) 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy 
Pzp; 

b) 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 - art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy PZP; 

c) 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 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy PZP; 

d) 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 ustawy 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 - art. 24 
ust. 5 pkt 8) ustawy PZP. 
 

 
Rozdział 6.   Podstawy wykluczenia 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którąkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 4), 8)ustawy 
PZP. 
 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 
 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
PZP - załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

4. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub na 
podstawie okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
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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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 6 powyżej. 
 

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Rozdział 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia 
 
1. Wykonawca składający ofertę sporządza ją w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ  

i dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 
25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; oryginał 
oświadczenia, 

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału składane na podstawie art. 25a ust. 1 
PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia, 

c) jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji 
zamówienia na wzorze określonym w załączniku nr 7 do SIWZ, 

d) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; oryginał lub uwierzytelniona kopia 
pełnomocnictwa, 

e) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego 
wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy, 

f) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało  
w formie innej niż pieniądz; w przypadku wadium w pieniądzu zalecane jest załączenie dowodu przelewu. 
 

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 2 składają dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości.  

 
Pozostałe dokumenty składa na zasadach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.  
 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – 
określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,  
o których mowa w ust. 3 i 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 



9 

 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
 
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  
 
8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub 

odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.  
 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  
 

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;  
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia ;  

c) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;  
d) oświadczenia odpowiednio według załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o realizację zamówienia, 
e) oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 

f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, 

g) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym 
terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 
11. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa dokumenty 

aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną  
w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust. 1 
pkt 2 lit.b) SIWZ, 

b) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postepowaniu, 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, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany  
w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) tiret 2 SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ), 

c) dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacje 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, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 
lit.c) tiret 2 SIWZ, 

d) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu 
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potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) tiret 1 SIWZ, 
(załącznik nr 9 do SIWZ). 
 

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 

13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 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. 
 

 
Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 
 
1. W niniejszym postępowaniu oferty wraz załącznikami należy składać pisemnie za pośrednictwem operatora 

pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
 

2. Inne poza wskazanymi w ust. 1 dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą drogą elektroniczną lub pisemnie na adresy wskazane w Rozdziale 1.  
 

3. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia 
składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku 
polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
 

5. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy 
podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu, adres e-mail,  

 
6. SIWZ została opublikowana na stronie: http://bipleba.nv.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie 

Zamawiającego, pokój nr 24 w Szkoły Podstawowej  w Łebie, ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba, w godzinach 
urzędowania Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  

 
7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
 

 w sprawach merytorycznych i formalnych:   Kazimierz Dygowski, tel. (59) 866 1472 w. 21, 
 

Rozdział 9.   Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 
 

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

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
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a) pieniądzu (w formie przelewu) -  na  następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  
15 9324 0008 0000 0172 2000 0060 
z opisem „WADIUM – DACH” 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  (poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym)  

c) gwarancjach bankowych 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 

2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. 
poz..978 i 1240). 
 

4. Wadium winno  być ważne przez okres związania ofertą. 
 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
 
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu 
składania ofert określonym w SIWZ. 
 

8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub  dokumentów  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tej 
ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) 
ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej.    
 

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 
c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział 10.  Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.  
 
2. 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 
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wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
 
 
Rozdział 11.  Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Treść oferty:  
Oferta musi zawierać:  

a) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;  
b) Kosztorys ofertowy;  
c) Oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale 7 pkt. 1 niniejszej SIWZ.  

 
2. Opakowanie i adresowanie oferty:  
 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:  
 
Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 
 
Adresat: 
Szkoła Podstawowa, ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba 
 
Oferta na roboty budowlane pn. REMONT DACHU HALI WIELOFUNKCYJNEJ 
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. przed 23.04.2018 r. godz. 10:05. 
 
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:  

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie  
z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub 
Pełnomocnika,  

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do 
tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 
 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:  
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 
osobno). 
 

5. Informacje pozostałe:  
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,  
3) Oferta musi być sporządzona:  

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej.  

 
6. Zaleca się, aby:  

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,  

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi 
numerami,  
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c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może 
stanowić odrębną część oferty),  

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.  
 

7. Zmiana / wycofanie oferty:  
a) zgodnie z art. 84 ustawy PZP Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę,  
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem 

terminu składania ofert,  
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/ 

„WYCOFANIE OFERTY”,  
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej 

informację do reprezentowania Wykonawcy.  
 

8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.  
 
Rozdział 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej, ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba,  

w terminie do dnia 23.04.2018 roku, godz. 10:00.  
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej, ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba, dnia  
23.04.2018 roku, godz. 10:05.  
 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  
 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  
 
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informacje o których mowa w ust. 4 i 5 na stronie 
internetowej Zamawiającego.  
 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  
 
Rozdział 13.  Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego 

przedmiotu zamówienia, a jednocześnie będzie kryterium wyboru oferty o wadze 60%.  
 
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie.  

 
3. Cenę oferty należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 

przecinku).  
 
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w pełnym zakresie 

wynikającym z dokumentacji projektowej.  
 

5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
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obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
 
Rozdział 14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
Kryterium nr 1: Cena – znaczenie 80 % 
 
Ocena ofert dla tego kryterium odbędzie się według zasady opisanej poniższym wzorem: 
 

Kc = ( Cn/Cb ) x 60%  
 
gdzie: 
 
Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ceny, 
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,  
Cb – cena zaoferowana w ofercie badanej. 
 
Kryterium nr 2: Doświadczenie – znaczenie 20% 
 
Ocena ofert dla tego kryterium odbędzie się według zasady opisanej poniższym wzorem: 
 

Kd = ( Wo/Wm ) x 20%  
 
gdzie: 
 
Kd - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium doświadczenia, 
Wo – suma z załącznika nr 8 kolumna 3 - całkowita wartość , zadeklarowana przez oferenta,  
Wm –najwyższa wartość ( suma z załącznika nr 8 kolumna 3 - całkowita wartość ), z 
spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,  
 
Kryterium nr 3: Okres gwarancji – znaczenie 20% 
 
Ocena ofert dla tego kryterium odbędzie się według zasady opisanej poniższym wzorem: 
 

Kg = ( Gb/Gm ) x 20%  
 
gdzie: 
 
Kg - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancji, 
Gm - maksymalny zaoferowany okres gwerancji, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,  
Gb – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej  (załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty punkt 1). 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji poniżej minimalnego (60 miesięcy ), oferta zostanie 
uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona. 
 
Suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę dla poszczególnych kryteriów, stanowić będzie podstawę wyboru 
oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 
punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta danego Wykonawcy wynosi – 100 pkt. 
 
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy 

PZP.  
 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli 

Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą,  
a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

 
Rozdział 16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.  
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy 
PZP.  

 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.  
 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 
dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

 
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy w Łebie, nr konta  15 9324 0008 0000 0172 2000 0060 z podaniem tytułu : 
Zabezpieczenie wykonania umowy – dach 

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

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
 
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji.  
 
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.  

 
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas 

Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 
dotychczasowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera 
automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po 
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Protokołu odbioru 
końcowego).  

 
Rozdział 17.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w tym informacje dot. płatności) 
 
1. Istotne postanowienia umowy zwiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  
2. W załączniku nr 5 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.  
 
Rozdział 18. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 
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zgodnie z art. 36a. 
 
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia zgodnie z art. 36a. 
 
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia 
 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
 
Rozdział 20.  Inne informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy PZP 
 
Zamawiający nie przewiduje: 

a) składania ofert częściowych i wariantowych,  
b) zawarcia umowy ramowej,  
c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  
d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,  
e) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,  
f) wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.  

 
Zamawiający przewiduje: 
realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt 6 PZP. Zakres zmówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu 
podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, w szczególności: roboty remontowe, 
malarskie, instalacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacyjne, termoizolacyjne, tynkowanie, 
wykonywanie posadzek, okładzin, instalacje c.o., modernizacja kotłowni, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, 
wentylacje, montaż osprzętu. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie 
Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu 
negocjacji z Wykonawcą. 
 
Rozdział 21.  Załączniki do SIWZ 
 
Załącznik nr 1. Przedmiar robót Formularz oferty 
 
Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy PZP 
 
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 
Załącznik nr 4.  Formularz oferty 
 
Załącznik nr 5.  Wzór umowy 
 
Załącznik nr 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
 
Załącznik nr 7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
 
Załącznik nr 8. Wykaz robót budowlanych 
 
Załącznik nr 9. Wykaz osób 
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