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Z A M A W I A J Ą C Y:

JANTAR Jarosław Fiałkowski
ul. Krótka 2, 95-030 Rzgów

biuro@8888.pl
tel.(+48) 601 88 71 88
fax.(+48) 42 227 84 88

                                                                        
                       

D O K U M E N T A C J A   P R Z E T A R G O W A

W skład dokumentacji niniejszego przetargu udostępnionej wykonawcom wchodzą:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

5. Załącznik nr 4- Umowa – wzór

6. Załącznik nr 5- Pełnomocnictwo - wzór

7. Załącznik nr 6- Wykaz robót – wzór

8. Załącznik nr 7 – Wykaz osób – wzór

9. Załącznik nr 8 - Przedmiar robót 

10. Załącznik nr 10 – Projekt budowlany , Projekt budowlany wewnętrznych i zewnętrznych 
instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych , Projekt budowlany zasilania w energię 
elektryczną, Projekt budowlany zasilania w energię elektryczną – napowietrzna stacja 
transformatorowa
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Zamawiający oczekuje,  że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów 
przetargowych.  Wykonawca  ponosi  ryzyko  nieterminowego  dostarczenia  wszystkich  wymaganych 
informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem 
zbiorów dokumentów przetargowych.
Każde z uchyleń może skutkować odrzuceniem oferty. 

UWAGA!
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia  29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
JANTAR Jarosław Fiałkowski
ul. Krótka 2, 95-030 Rzgów
biuro@8888.pl
tel.(+48) 601 88 71 88
fax.(+48) 42 227 84 88

2.     Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie jest prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego o wartości do 5 150 000 
euro” zgodnie z art. 39, 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2007 r. nr.223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Budowa budynku przemysłowego wraz z 
zapleczem socjalno-biurowym z przeznaczeniem na recycling”

Kod CPV
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych
 obiektów budowlanych.
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  

Roboty  objęte  przedmiotem zamówienia  będą  polegały  na  Robotach  ziemnych,  robotach 
fundamentowych, posadzki, konstrukcja części socjalno-biurowej oraz budynku hali, dach, 
elewacje, ścianki działowe, roboty ślusarko-kowalskie, stolarka i ślusarka otworowa, roboty 
wykończeniowe, roboty sanitarne i elektryczne.

Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  określa  przedmiar  robót  budowlanych 
(załącznik nr 8 do siwz) oraz Projekty budowlane (załącznik nr 10 do siwz). 

Roboty będą prowadzone etapami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania
przerw w robotach z przyczyn organizacyjnych w trakcie wykonywania przedmiotu
zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć osobę nadzorującą swoich pracowników  do 
stałego kontaktu z Zamawiającym i  zapewni  łączność telefoniczną  z tą  osobą na własny 
koszt. Do obowiązków ww. osoby należeć będzie m.in.: 

−  czuwanie nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy;
−  codzienny nadzór nad pracą personelu wykonującego przedmiot zamówienia.

Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą szczegółową.
Wraz  z  kosztorysem  należy  złożyć  szczegółowe  zestawienie  ilościowo-wartościowe 
materiałów zawierające nazwy oferowanych produktów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji  z zakresu części robót i wykonywania 
robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.

Roboty  zamienne  (rozwiązania  zamienne),  o  których  mowa  powyżej,  w  stosunku  do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:

− nie  wykracza  poza  określony  zakres  przedmiotu  zamówienia  i  nie  wpłynie  na 
zwiększenie  wartości  wynagrodzenia  umownego,  a  roboty  nie  będą  robotami 
dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
− powstanie  w wyniku  zmiany  sposobu  wykonania  elementu  robót,  nie  zwiększając 
parametrów  zamówienia  i  nie  wykraczając  poza  ilość  materiałów  określonych  w 
dokumentacji projektowej,
− powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału 
spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu 
wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału),
− wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji 
budowy  oraz  zapobiegnie  powstaniu  dużych  i  nieodwracalnych  w  skutkach  strat  dla 
Zamawiającego.

Zastosowane  materiały  -  powinny  posiadać  certyfikaty  zezwalające  na  stosowanie  w 
budownictwie. Zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane Wykonawca przedstawi powyższe 
certyfikaty oraz dołączy do dokumentacji powykonawczej, którą sporządzi. 
Warunki  obmiaru,  wykonania  i  odbioru  robót  –  zgodnie  z  wymogami  Ustawy  Prawo 
budowlane, Polskimi Normami i opisem technologicznym przedstawionym w kodach pozycji 
przedmiaru zgodnie z KNR-ami. 

Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  do 
przedstawionych  (o  parametrach  równoważnych  lub  wyższych)  i  opisanych  w 
przedmiarach  robót.  Użyte  w  dokumentacji  projektowej  i  przedmiarach  znaki 
towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych 
muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na terenie Polski. 

Kolorystyka,  typ,  gatunek  stosowanych  materiałów  i  wyrobów  będą  podlegały 
każdorazowemu uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wybrany  wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  Harmonogramu  rzeczowo- 
finansowego robót (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

Wypłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia odbywać się będzie etapami.
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Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty etapowe określone w Harmonogramie 
wykonania  robót,  zatwierdzonym  wcześniej  przez  Zamawiającego,   po  zakończeniu 
wszystkich  robót  w  danym  etapie,  po  komisyjnym  ich  odbiorze  oraz  na  podstawie 
sprawdzonego  kosztorysu  powykonawczego-  etapowego,  wykonanego  metodą 
szczegółową.
Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną, która 
nie może ulec zwiększeniu w rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego – 
zamiennego.

4. Termin wykonania zamówienia:
Termin  wykonania  zamówienia  określa  się  w  ciągu  12  miesięcy  od  dnia  wprowadzenia 
Wykonawcy na budowę.

5. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

     ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.1.2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i   osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne 
zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób 
zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: 

i) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj., w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej: 

− Wykonali  w  ciągu  ostatnich  3  lat  (2006-2008)  co  najmniej  jedno  zamówienie  o 
stopniu trudności i zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, 
o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.

− wykonawca  musi  dysponować  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  tj. 
osoby  wskazane  przez  wykonawcę  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy, 
kierownika robót  elektrycznych  oraz kierownika  robót  sanitarnych  muszą  posiadać 
wymagane  prawem  uprawnienia  budowlane  (do  kierowania  robotami  w  branży 
konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń,  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie 
sieci   instalacji  i  urządzeń elektrycznych,  do kierowania robotami budowlanymi  w 
zakresie  sieci  instalacji  sanitarnych  i  wentylacyjnych)   oraz  zaświadczenia 
potwierdzające ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;

5.1.3.  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia, w tym:

a) wykonawca  musi  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  wykonaniem  zamówienia  na 
kwotę nie mniejszą niż  1 000 000, 00 zł.;

5.1.4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie  
           art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
          ( Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

5.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
5.2.1. Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  przez  Wykonawców  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  na  podstawie  załączonych  do  oferty  dokumentów  i  oświadczeń 
wymaganych w pkt.6.1. SIWZ

5.2.2. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o 
udzielenie  zamówienia,  ocena  wymagań  określonych  w pkt  5.1.2  i  5.1.3.  ,  będzie 
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dokonana  łącznie  w  stosunku  do  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o 
udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .
5.2.4. Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  nastąpi  przynajmniej  jedna  z  przesłanek 

uregulowanych  w  art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Z  2007 r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

5.2.5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze oferty, 
wykluczeniu wykonawców oraz o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne 
oraz prawne.

6. 1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
6.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o dokumenty i 

oświadczenia przedstawione poniżej: 
a) Wypełnione  Oświadczenie  o spełnianiu  warunków z art.  22 ust.1 pkt.  1-3  ustawy 

Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 2 do SIWZ;
b) Wypełnione  Oświadczenie   o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. 

Art.  22 ust  1 pkt 4 w związku z  art.  24  ustawy  Prawo zamówień publicznych- 
załącznik nr 3 do SIWZ;

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

d) Aktualne  zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu  skarbowego  oraz 
właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca  nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat  oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne i  społeczne, 
lub  zaświadczeń,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.  Zaświadczenia  muszą być wystawione nie wcześniej niż  3 
miesiące przed upływem  terminu składania ofert;

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione  nie wcześniej niż 
6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert;    

f)  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g) Polisę  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
gospodarczej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000, 00 zł;

h) Wykaz wykonanych robót budowlanych, w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem    
− wszczęcia  postępowania  o  udzielenia  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest krótszy- w tym okresie, potwierdzających, że wykonawcy należycie 
zrealizowali  w ciągu ostatnich  3 lat  (2006-2008) co najmniej  jedno zamówienie  o 
stopniu trudności i zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, 
o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.

− z podaniem ich wartości oraz daty i  miejsca wykonywania- wzór- załącznik nr 6 
do siwz; 

− Doświadczenie wykonawcy, o którym mowa powyżej może być udokumentowane w
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− Wykaz  powinien  zawierać  zadania  opisane,  udokumentowane,  obejmujące  rodzaj 
robót w sposób jednoznaczny jak opisano.

i)  Do  wykazu  wykonanych  robót  należy  dołączyć  dokumenty  wydane  przez 
zleceniodawców potwierdzające wykonanie robót o których mowa powyżej oraz że 
roboty te zostały wykonane należycie.

j)  Wykaz  osób  i  podmiotów,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  przedmiotu 
zamówienia  oraz   kadry   kierowniczej  wykonawcy  z  podaniem  kwalifikacji 
zawodowych- wzór- załącznik nr 7 do siwz  (UWAGA- patrz pkt. 14 siwz!);

W wykazie musi być: 
- osoba  posiadająca  uprawnienia  budowlane  do    kierowania  robotami  w  branży 

konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń   zgodnie  z  obowiązującym   prawem 
budowlanym   wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów 
budowlanych (wymagane ważne uprawnienia dołączyć do wykazu);

- osoba posiadająca uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej  w zakresie 
sieci      instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  zgodnie  z  obowiązującym  Prawem 
budowlanym;

- osoba posiadająca uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej  w zakresie 
sieci     instalacji sanitarnych i wentylacyjnych zgodnie z obowiązującym Prawem 
budowlanym;

k) W przypadku osób,  o których mowa powyżej,  do wykazu należy dołączyć   kopie 
uprawnień wraz z  zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów 
budowlanych.;

l) W  przypadku  wykonywania  części  robót  przez  podwykonawców  należy  załączyć 
wykaz  podmiotów,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  wraz  z 
zakresem  wykonywanych przez nich czynności oraz listą pracowników z podaniem 
kwalifikacji  zawodowych.

Dokumenty wyszczególnione w lit. c)-g) oraz w lit. i), k) muszą być przedstawione w formie 
oryginału lub kserokopii  poświadczonej  za zgodność z oryginałem (każda strona) – przez 
wykonawcę.
Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii 
dokumentu  (np.  jeśli  przedstawiona  kserokopia  będzie  nieczytelna  lub  będzie  wzbudzać 
wątpliwości co do jej prawdziwości). 
Pozostałe wymagane dokumenty muszą być przestawione w formie oryginału. 

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6.2 Ponadto w ofercie należy przedstawić również nw. dokumenty i oświadczenia  :  
a) Wypełniony formularz oferty, dokładny adres wykonawcy, (wypełnione wszystkie 

pozycje poszczególnych rubryk)- załącznik nr 1;
b) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową wraz z zestawieniem 
ilościowo-wartościowym materiałów zawierającym nazwy oferowanych produktów;

c)  Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy i  zaciągania  w jego imieniu 
zobowiązań – wzór- załącznik nr 5 – wzór do ewentualnego wykorzystania;

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy musi być załączone w oryginale 
albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie.
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6.3   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:  
a) W  przypadku  oferty  składanej  przez  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o 

udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 6.1 lit. b), c), d), e), f), g) składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez 
jednego Wykonawcę lub wspólnie przez wszystkich członków konsorcjum;

b) W  przypadku  oferty  składanej  przez  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o 
udzielenie  zamówienia  dokument  wymieniony  w  pkt.  6.1  lit.  g)  składa  każdy  z 
Wykonawców oddzielnie. Jednakże warunek wysokości sumy ubezpieczeniowej zostanie 
uznany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  wykonawcy  składający  ofertę  wspólną  będą  go 
spełniać łącznie;

c) Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
do  oferty  musi  być  załączony  dokument  ustanawiający  pełnomocnika  Wykonawców 
występujących  wspólnie  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego;

d) W  przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia, 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
pkt  1-3  ustawy  (według  wzoru  określonego  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ)  podpisują 
wszyscy  członkowie  konsorcjum  lub  Pełnomocnik  w  imieniu  całego  konsorcjum,  a 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 
4 zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do 
SIWZ)  podpisuje odrębnie każdy członek  Konsorcjum.

6.4    Wykonawcy  mający    siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium   
Rzeczypospolitej Polskiej:
6.4.1 Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej,  zastosowanie  mają  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 
Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający do Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane 
( Dz. U. z  2006 Nr 87, poz. 605 z późniejszymi zmianami);

a) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.1. lit. c), d), f) 
składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji 
ani  nie  ogłoszono  upadłości;  nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o 
zamówienie;  nie  zalega  z  uiszczeniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  decyzji  właściwego 
organu;
b)  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt  6.1. lit. e) – składa 
zaświadczenie  właściwego organu sądowego lub  administracyjnego  kraju  pochodzenia 
lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 4-8 ustawy Pzp;
c) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub  w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów, o których mowa wyżej  w pkt 6.4 
lit.  a),  b),  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu 
zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w 
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którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt 6.4 lit. a), b), c), winny być wystawione w terminach analogicznych do 
odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 6.1. lit. c), d), e), f).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wyjaśnień także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się wyjaśnień wykonawcami:
a) Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ odbywać się będzie zgodnie z art.38 ust.1 i 2 

ustawy.
b) W  przypadku,  gdy  Zamawiający  lub  Wykonawca  będą  przekazywali  oświadczenia, 

wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

c) Zamawiający dopuszcza komunikację drogą elektroniczną.
d) Nie przewiduje się organizacji spotkania Wykonawców w celu udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne  pytania.
e) Informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Jarosław Fiałkowski.
f) Wykonawca  może  pobrać  SIWZ  drogą  elektroniczną  ze  strony  internetowej 

Zamawiającego: http://www.8888.pl

8. Termin związania ofertą:
9.1. Wykonawca  pozostaje  związany  złożoną  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wniesienie  protestu  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  zawiesza  bieg  terminu 

związania oferta do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1  ustawy 
PZP).

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wymagania ogólne:
•     Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
•     Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana na maszynie lub  komputerze 

(formularz może być wypełniony ręcznie).
• Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny.
• Wymagane  SIWZ  dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym,  powinny  być  złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
•    Do oferty powinny być  załączone wszystkie  dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami pkt. 6.1 i 6.2 niniejszej specyfikacji.
•    Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
•    Formularz  oferty  wraz  z  załącznikami  i  dokumentami  sporządzonymi  przez 

Wykonawcę  powinien  być  podpisany  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentacji 
Wykonawcy.  W przypadku,  gdy ofertę  podpisują  osoby,  których  upoważnienie  do 
reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga 
się  aby  Wykonawca  dołączył  do  oferty  pełnomocnictwo  do   podpisania  oferty  w 
formie oryginału (do ewentualnego wykorzystania wzór załącznika nr 5  do oferty), 
lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. 

• Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  ponumerowane,  parafowane  przez  osobę 
podpisującą ofertę oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 
którejkolwiek z kartek.

• Wszelkie  poprawki  w  ofercie  muszą  być  parafowane  przez  Wykonawcę  lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj. osobę podpisującą ofertę.
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• Oferta  musi  być  podpisana  przez  Wykonawcę  lub  upoważnionego  przedstawiciela 
Wykonawcy.

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

• Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której 
wykonanie  powierzy  podwykonawcom  oraz  jej  zakres  i  nazwy  podwykonawców 
(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia), 

• Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony  Formularz   Ofertowy  zawierający  wszelkie  informacje  zawarte  we 

wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
b) Kosztorys ofertowy;
c) Pełnomocnictwo  udzielane  osobom  podpisującym  ofertę,  o  ile  prawo  do 

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu 
rejestrowego;

d) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 i pkt 6.2  SIWZ.
• Opakowanie oferty:

Wykonawca  powinien  umieścić  ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  w 
nieprzejrzystym,  zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego 
wg poniższego wzoru:

JANTAR Jarosław Fiałkowski
ul. Krótka 2, 95-030 Rzgów

Na opakowaniu powinien znajdować się napis:
“Oferta w przetargu nieograniczonym na Budowa II etapu realizacji budynku 

przemysłowego z częścią socjalną i magazynową.
Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, oraz nabycia niezbędnych materiałów.

•  Tajemnica przedsiębiorstwa:
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą  przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te 
należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty ,opisanej: „Informacje 
będące  tajemnicą  przedsiębiorstwa.”  Informacja  o  zastrzeżeniu  dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.       

10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót i niedziel) w godz. 8,15 – 16,15 nie później 
niż do dnia 10.05.2010 do godz 16:15 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w 
dniu 11.05.2010 o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.Opis sposobu obliczania ceny:
Cenę oferty należy skalkulować w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego wg metody
kalkulacji szczegółowej odnośnie robót występujących w przedmiarach robót (załączniki nr 
13 i 14) powiększonego o właściwą stawkę VAT (Cena = Wartość kosztorysowa +VAT). 
Do  kosztorysu  ofertowego  wykonanego  metodą  szczegółową  dotyczącego  robót  w 
przedmiarze robót musi  być załączone zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów.
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Do  wartości  kosztorysowej  robót  należny  doliczyć  podatek  VAT  w  wysokości  22%  i 
przedstawić w formularzu oferty.

•  Podstawy  sporządzenia kosztorysu  ofertowego  stanowi:
a) przedmiary  robót,
b) ceny  jednostkowe  robót  określone  /oferowane/  przez  wykonawcę wg  kalkulacji 

własnej   bez  podatku  od  towarów  i  usług  VAT.  
- Przedmiar  robót    określa  szczegółowy  opis  robót  i  wskazuje  czynności,  które 

należy   uwzględnić   w   cenach   jednostkowych   oferty,  ilości      i   jednostki 
przedmiarowe robót  wynikające  z  obliczeń. Wskazana podstawa w postaci rodzaju i 
numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i  pozycji służy jedynie uszczegółowieniu 
opisu pozycji przedmiaru  i  nie  jest  wymagana  jako podstawa kalkulacji  własnej 
oferowanych  cen jednostkowych. Zasady przedmiarowania wynikają ze wskazanych 
w  kol.2  przedmiaru  podstaw.

- Oferowane   ceny   jednostkowe   robót   muszą   uwzględniać  wszystkie   koszty 
robocizny,  materiałów  /w  tym  wszystkie  urządzenia, materiały,   wyroby - jeżeli 
występują /  wraz z  kosztami  ich  zakupu ,  pracy  sprzętu  i  środków  transportu 
technologicznego  niezbędne   do   wykonania   robót   objętych   daną   jednostką 
przedmiarową  oraz  koszty pośrednie  i   zysk.   Ceny  jednostkowe robót  należy 
podawać  w  kosztorysie  w    zaokrągleniu  do  1  gr.  

- Wyniki  obliczenia  wartości  w  poszczególnych  pozycjach  kosztorysu  jak  również 
sumaryczne  wartości    poszczególnych  elementów  scalonych  /  części/  jak również 
łączną -  końcową   wartość  kosztorysową  należy  podać  w  zaokrągleniu do  1  gr.

- W  kalkulacji   kosztorysowej   nie   mogą  występować  dodatki   i   opusty  oraz 
ewentualnie  jakiekolwiek  inne  składniki  kalkulacyjne  poza  tymi,  które  wynikają 
z formuły  kalkulacyjnej.

- W  kosztorysie  ofertowym  muszą  być  wycenione  wszystkie  pozycje przedmiarów, 
co  oznacza  podanie  ceny  jednostkowej  i  obliczenie  wartości  dla każdej  pozycji 
przedmiaru.  Cena  z  kosztorysu  ofertowego  musi  być  zgodna  z  przedstawioną  w 
formularzu oferty.

- Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do 1 grosza.
- Dla  Wykonawców  krajowych,  tzn.  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać 
cenę  netto  w  złotych  polskich,  kwotę  podatku  VAT  oraz  cenę  brutto  w  złotych 
polskich.

- Dla Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać 
cenę netto w złotych polskich.

- W celu porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, 
Zamawiający doliczy do ceny ofertowej  netto  Wykonawców zagranicznych,  kwotę 
należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, podatku VAT.

- Zamawiający  nie  przewiduje  dokonania  rozliczeń  z  Wykonawcami  w  walutach 
obcych.

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty będą ocenione przez każdego z członków komisji na podstawie następujących 
kryteriów:
Cena za wykonanie całości robót objętych przedmiotem zamówienia - 100 %
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Ocena ofert przez każdego z członków komisji przetargowej będzie dokonana wg 
następujących zasad:

Cena  – wskaźnik KC – 100%
KC =   najniższa cena spośród wszystkich badanych ważnych ofert

   x  100
cena oferty badanej

 Ocena oferty – W                                                                                
W = KC

Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 
podlegało  spełnienie  warunków  formalnych wymaganych w pkt. 6 siwz.  Zamawiający 
może  żądać  udzielenia  przez  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych 
ofert  oraz  dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek w  treści 
oferty  oraz  innych  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  z  treścią  siwz,  nie 
powodujących istotnych zmian w treści oferty.
W odniesieniu do wykonawców, którzy  spełnili   postawione  warunki  komisja   dokona 
oceny  ich  ofert zgodnie z kryteriami oceny przedstawionymi w pkt.13.  

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zgodnie z art.147 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej oferty. Zabezpieczenie należy wnieść 
zgodnie z treścią art. 148 ust.1. 
• Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
• Zamawiający  ustala  podział  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  dwie 

części:
• 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,
• 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi.
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w     
        następujących terminach:
    -   Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne wykonanie robót w terminie 30 dni po 
        ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robót,
    -   Pozostała część w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli  zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach. 
Wzór  umowy  stanowi  załącznik  do  niniejszej  specyfikacji.  Wzór  umowy  jest  integralną 
częścią specyfikacji i nie podlega negocjacjom.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo wypowiedzenia  umowy na  podstawie  art.  145 ust.  1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr.223 
poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Budowa budynku przemysłowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym z przeznaczeniem na 

recycling”

15. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

16. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową , 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w 
art. 67. ust. 1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje 
udzielania takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

18. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

19. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną:
Zamawiający dopuszcza komunikacje droga elektroniczną. 

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
miedzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych:
Rozliczenie nastąpi w walucie złoty polski
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

21. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje w postępowaniu aukcję elektroniczną.

22. Wysokość zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot:
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

                                                                         PREZES FIRMY „JANTAR”

                                                                  
Jarosław Fiałkowski
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
NIP ………………………………….
REGON …………………………….

ZAMAWIAJĄCY:
JANTAR Jarosław Fiałkowski
ul. Krótka 2, 95-030 Rzgów
biuro@8888.pl
tel.(+48) 601 88 71 88
fax.(+48) 42 227 84 88

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez 
wykonawców występujących wspólnie – podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

…………………………………………………………………………………………………..,
składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:
–  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  wzorem  umowy  i 
wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia. Do dokumentów i 
warunków nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i  uznajemy się za związanych określonymi  w 
nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z 
treścią przedstawioną przez Zamawiającego,
– w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
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1.
 a) Wartość  kosztorysowa  naszej  oferty  za  wykonanie  całości  robót  objętych 
przedmiotem   zamówienia wynosi:
netto: ................................................zł, 

(słownie:  ................................................................................................................................zł) 

+ stawka VAT……………………..%,

brutto: ......................................................zł, 

(słownie: .................................................................................................................................zł).

b) Oferujemy wykonanie całości robót objętych przedmiotem zamówienia określonych w 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  w Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i 
Odbioru  robót,  w  projekcie  wykonawczym  oraz  w   kosztorysie  ofertowym  zgodnie  z 
warunkami  określonymi  przez  Zamawiającego  za  stawkę  robocizny  brutto  wraz  ze 
wszystkimi składowymi (liczoną wg wzoru R netto x (1+kp)x(1+z))podaną w złotych 
polskich (nie podlega ocenie):

brutto……………………………….zł, w tym:

wskaźnik kosztów pośrednich   - kp ..............................................

wskaźnik zysku kalkulacyjnego  -z    ............................................

stawka robocizny netto -             -R netto     .................................   
           

2. Oferujemy termin realizacji zamówienia …………………………………………………..

3.  Informujemy, iż¹:

a)  Część robót  objętych przedmiotem zamówienia zamierzamy powierzyć  podwykonawcom 
(dodatkowo załączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 lit. l siwz);

b)   Całość robót objętych przedmiotem zamówienia wykonamy własnymi siłami.

¹ zaznaczyć odpowiednio
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Budowa budynku przemysłowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym z przeznaczeniem na 
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3. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności*:

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu Ewentualne 
uwagi

1. Wypełniony formularz oferty

2. Kosztorys ofertowy

3. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, 
pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodne w treści ze wzorem

4.

Oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu  z postępowania 
zgodnie z  art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz w związku 24 ust. 1 i 2 ustawy, zgodne 
w treści ze wzorze

5.

Odpis z właściwego rejestru – potwierdzający dopuszczenie wykonawcy 
do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeśli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do 
ewidencji działalności gospodarczej

6.

Oświadczenie, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  lub zaświadczeń, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty;

8.

Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych,  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat 
przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  w  tym  okresie, 
odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  robotom  budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia (z podaniem ich wartości oraz daty 
i   miejsca wykonywania). 

9. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia oraz  kadry  kierowniczej wykonawcy  z 
podaniem kwalifikacji zawodowych. 

10. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje ww. osób
11. Inne (wymienić jakie)

• niepotrzebne skreślić

4. Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany 
sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych 
dokumentach  wchodzących  w  skład  oferty,  natychmiast  powiadomimy  o  nich  na  piśmie 
zamawiającego.
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5. Oświadczamy, iż – z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 
nr ………………………** niniejszej oferty, (której częścią są wszelkie załączniki do niej) 
wszelkie  informacje  są  jawne  i  nie  zawierają  informacji  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
(**  wpisać  numery  stron  lub  postawić  kreskę  na  stronach,  które  chce  się  zastrzec  przed 
ogólnym dostępem)

6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres: ............................................................................................................................................
nr telefonu i nr faksu: ...................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................

7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do: 
1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, 
2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
ofertowej brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie: ...................................... 

8. Ofertę niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

miejsce i data ...............................................................................................................................
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie)

17



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Budowa budynku przemysłowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym z przeznaczeniem na 

recycling”

Załącznik nr 2 do SIWZ

   (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych w postępowaniu na Budowa II etapu realizacji budynku przemysło-
wego z częścią socjalną i magazynową.
Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, oraz nabycia niezbędnych materiałów.

Zgodne  z  art.  22  ust  1  pkt1-3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655  z późniejszymi zmianami), przystępując do 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 
ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, 
jako upoważniony na piśmie  lub wpisany w odpowiednich  dokumentach  rejestrowych,  w 
imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 
spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, który brzmi: 

Art. 22. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i  osób 
zdolnych do wykonania zamówienia; 1

3) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;

……………………                                ……. ……………………………………………………… 
Miejscowość i data 

 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

1 Zaznaczyć odpowiednio zgodnie ze stanem faktycznym
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Załącznik nr 3 do SIWZ

   (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o  niepodleganiu wykluczeniu z  postępowania na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 w 
związku z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu na Budowa II 
etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową.
Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, oraz nabycia niezbędnych materiałów.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w try-
bie przetargu nieograniczonego na Budowa II etapu realizacji budynku przemysłowego z czę-
ścią socjalną i magazynową. Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, oraz nabycia nie-
zbędnych materiałów, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2007.223.1655 z późn. zm.)  nie 
podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

……………………                                ……. ……………………………………………………… 
Miejscowość i data 

 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
/pieczęć firmowa/

PEŁNOMOCNICTWO

............................................................................................................................................................
/nazwa wykonawcy/

z siedzibą............................................................................................................................................
/adres/

zarejestrowany przez..........................................................................................................................

pod numerem.....................................................................................................................................

posiadający Zarząd w składzie:

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

reprezentowany przez:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

upoważnia.....................................................................................................................................
/dane personalne osoby upoważnionej do zaciągnięcia zobowiązania ofertowego/

zamieszkałego w ......................................................................................................................................................

legitymującego się ...................................................................................................................................................
/nazwa i numer dokumentu dowodu osobistego, paszportu/

do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na: Budowa II etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową.
Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, oraz nabycia niezbędnych materiałów.

Data ............................                                …………………………………………………….
/ podpis i pieczęć  osób  uprawnionych do reprezentowania firmy/

20



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Budowa budynku przemysłowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym z przeznaczeniem na 

recycling”

                                                       

       Załącznik Nr 6 do SIWZ
/pieczęć firmowa/

WYKAZ ROBÓT 

Wykaz wykonanych  robót  budowlanych  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem 
wszczęcia  postępowania  o  udzielenia  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających  swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Nazwa Wykonawcy:..................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................

Lp.
Nazwa i adres 

Zamawiającego
Całkowita 

wartość 
BRUTTO

Nazwa zadania i 
miejsce

realizacji

Termin wykonania prac Rodzaj wykonywanych robót 
budowlanych (informacja o 

zakresie zrealizowanych prac)
ROZPOCZĘCIA ZAKOŃCZENA
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  Załącznik Nr 7 do SIWZ
/pieczęć firmowa/

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZADANIA

Nazwa Wykonawcy:..................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................

Pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli robót ( kadra inżynierska i personel 
techniczny średniego szczebla).

Lp. Imię i Nazwisko Planowana funkcja przy 
realizacji zadania

Zawód 
(specjalność, 

wykształcenie)

Staż 
zawodowy

Posiadane uprawnienia techniczne i 
zawodowe
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