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PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZ^ DOKLADNIE ZAPOZNAC SI^ ZE SPECYFIKACJJ{

SPECYFIKAOA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
zwana dalej (SIWZ)

na realizaq'^ zamowienia pn.:

..Poprawa efektvwnosci eneraetvcznei w budvnkach mieszkaniowvch ibudvnkach
uzvtecznosci publicznei w Gminie Cedrv Wielkie"^ wsvstemie ..Zaproiektuii Wvbudui".

w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartosci szacunkowej mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych zwan^ dalej
,,ustawa PZP"

(Tekstjednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Cedry Wielkie, 08.03.201

Numer sprawy: ZP.271.9.2018

Zamawiaiacv:
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazyiiskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
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11) Wykonanie. monitoringu; CCTV'
Zamawiaj^cy dopuszcza. wykorzystanie: efemenfow istniej^cej instalacji systemy monitoringu: CCTV
i sieci LAN w budynku Urz^du: Gminy w Cfedlrachi Wielkich - po uprzedniej szczeg^lowej weryfikacjj: icb
stanu technicznego idalszej przydatnoscL

Orientacyjny zakres robot budowlanych dla wszystkich zadan zostat wskazany
w wstqpnym przedmiarze, ktory stanowi! zafc^cznik nr 9 do SIWZ. Ponadto zakres robot:
dla zadania nr 2 (czesc elektryczna) zostala podana w wykazie robot ktory stanowi
zat^cznik nr 10 do SIWZ.

CZ^SCOGOLNA

I.Nazwa oraz ad res Zamawiaj^cego;
Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Plazyriskiego 16, 83-020 Ced'ry- Wielkie

NIP 593-19-10-037
Adres strony internetowej:: www.cedry-wielkie.pl

II.Tryb udzielenia zamowienia publicznego.,
1.Przetarg nieograniczony, na podstawieart 39 ustawy PZP.
2.Wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamowienia.
1. Przedmiotem zamowienia w niniejszym post^powaniu jest:
Zadanie 1 - Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Giemlicach w systemie ,,Zaprojektuj
i Wybuduj"
Roboty budowlane w ramach tego zadania obejmuj^ m.in.:

a)Docieplenie nieocieplonych scian zewn^trznych nadziemnych oraz scian fundamentowych;
b)Docieplenie podtogi na gruncie;
c)Wymiana stolarki okiennej;
d)Wymiana zewn^trznej stolarki drzwiowej stalowej;
e)Wymiana zewn^trznej stolarki drzwiowej nowego typu;
f)Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej;
g)Modernizacja systemu grzewczego;
h) Modernizacja instalacji oswietlenia wewn^trznego.

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Urz^du Gminy w Cedrach Wielkich wraz z remontem
wewn^trznej instalacji elektrycznej w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj"
Roboty budowlane w ramach tego zadania obejmuj^ m.in.:

a)Docieplenie scian zewn^trznych nadziemnych oraz scian fundamentowych;
b)Docieplenie stropodachu budynku;
c)Wymiana stolarki okiennej;
d)Wymiana zewnQtrznej stolarki drzwiowej starego typu;
e)Wymiana zewn^trznej stolarki drzwiowej nowego typu;
f)Montaz wentylacji mechanicznej;
g)Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej;
h) Modernizacja systemu grzewczego;
i) Modernizacja instalacji oswietlenia wewn^trznego.
j) Remont wewn^trznej instalacji elektrycznej obejmuj^c^:

1)Demontaz catej istniej^cej instalacji wewn^trznej
2)Przebudowa przyt^cza elektroenergetycznego
3)Budowa instalacji przeciwpozarowej
4)Montaz rozdzielnicy glownej z przystosowaniem do pracy z agregatem
5)Budowa zewn^trznego stanowiska pod agregat zewn^trzny (bez dostawy agregatu)
6)Montaz rozdzielnic. (pi^trowych,, komputerowych, Centrum Zarz^dzania Kryzysowego

z podtrzymaniem)
7)Remont instalacji gniazdbwejj ii oswietlieniowej (bez wymiany opraw);
8)Wykonanie instalacji oswietlenia awairyjnego;
9)Instalacja oswietlenia zewn^trznego^
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2.Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, ktora winna
sktadac si^ z nast^puj^cych elementow (dotyczy wszystkich zadari):

1)map do celow projektowych w przypadku wymagan proceduralnych,
2)koncepcji zagospodarowania terenu dla kazdej cz^sci wraz z wizualizacj^,
3)koncepcji  elewacji  i jej  kolorystyki (dotyczy zadania nr 2). Koncepcja musi zostac

zaakceptowana przez Zamawiajacego,
4)projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego

pozwolenia na budowQ/zgtoszenia wykonania robot,
5)projektow wykonawczych wielobranzowych,
6)opracowah kosztorysowych dla kazdej   branzy,  przedmiarow robot  oraz  specyfikacji

technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych (dalej: STWiORB) dla kazdej branzy
odpowiadajace dokumentacji projektowej,

7)projektow zagospodarowania terenu oraz projektow irjfrastruktury technicznej, tj. przytaczy i
sieci w niezb^dnym zakresie, wynikajacych z uzgodnien i warunkow technicznych,

8)harmonogramu rzeczowo - finansowego,
9)projektu tymczasowej organizacji ruchu w razie koniecznosci,
10)dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,
11)dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w razie koniecznosci,
12)kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umozliwiajacym

oddanie obiektu do uzytkowania/zawiadomienia o za^^hczeniu robot i uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie w przypad|^u wymagan proceduralnych.

3.Dokumentacja (dla kazdego zadania) powinna bye wykonapa w nastapujacej formie:
1)Audyt energetyczny i audyt efektywnosci energetycznej wraz z przeprowadzeniem badah
termowizyjnych - 2 egzemplarze,
2)Karta Informacyjna Przedsi^wziacia (KIP) i inne niz KIP dokumenty niezb^dne do uzyskania

przez Zamawiajacego stosownych decyzji administracyjnych w tym decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacja przedmiotowego przedsiawzi^cia inwestycyjnego - 3
egzemplarze,

3)Projekt budowlany dla wszystkich branz - w ilosci 6 ^ompletnych egzemplarzy dla kazdego
zadania - wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporzadzenienp Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pozn. zm.),

4)Projekt wykonawczy dla wszystkich branz - w ilosci 6 kompletnych egzemplarzy dla kazdego
zadania - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresd i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji   technicznych  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych  oraz  programu
funkqonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w
Rozporz^dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462 z pozn. zm.),

5)Kosztorys  inwestorski - dla kazdego zadania - w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy
w rozbiciu na poszczegolne branze wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporz^dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporz^dzania
kosztorysu  inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztow prac  projektowych  oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6)Przedmiar robot - dla kazdego zadania - w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na
poszczegolne  branze  wykonany  zgodnie  z  wymaganiami Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.  w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - dla kazdego zadania - w
ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczegolne branze wykonana zgodnie
z wymaganiami Rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego  zakresu  i  formy dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z
2013r., poz. 1129),
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8)Informacja BIOZ: - w ilosci: 2. kompletnychi egzemplarzy w rozbiciu na poszczegolne branze: w
formie papierowego orygihafui oratz 2 wfbrmie cyfrowej dla kazdego zadania,

9)Harmonogram rzeczowa- finansow^ wykonania przedmiotu zamowienia z podziaJem na; prace
projektowe oraz budbwlano-montazowe w rozbiciu na poszczegolne branze; dla kazdego
zadania.

4.Ponadto dokumentacja: projektowai wihna bye opracowana m. in. zgodnie z wymogami: nizej
wymienionych uwarunkowan; prawnycb::

1)ustawy z dnia 7 lipcai 1994 r.. Prawo budbwlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332. z: pozniejszymi
zmianami),

2)Rozporzgdzeniem Ministra; Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.. w sprawie. szczegbiowego
zakresu i fbrmy dbkumentacjii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania. i: odbioru
robot oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z pozniejszymi
zmianami),

3)Rozporz^dzeniem Ministra Transport^, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy proje^^u budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462 z pozniejszymi zmianami) i innymi dokumentami prawnymi okreslaj^cymi zakres
inwestyqi.

4)Rozporz^dzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie warunkow geotechnicznych posadowienia obiektbw budowlanych (Dz. U.
2012r. poz. 463),

5)Rozporz^dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badah konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dziaiah przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkbw oraz badan archeologicznych i poszukiwah zabytkow (Dz.U.2015. poz. 1789
z dnia 2015.11.04),

6)Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014. poz.
1446 z dnia 2014.10.24).

W dokumentaqi projektowej   nalezy uwzgl^dnic zapewnienie dost^pu do obiektow osobom
niepetnosprawnym.
5.Zakres zamowienia obejmuje takze:

1)uzyskanie w imieniu Zamawiaj^cego wszelkich stosownych decyzji  administracyjnych,
ekspertyz,  uzgodnien i opinii niezb^dnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na
budow^/zgloszenia wykonania robot oraz realizacji robbt,

2)uzyskanie w imieniu Zamawiaj^cego od wszelkich uzytkownikow sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkow przy}^czenia i realizaqi robot,

3)zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej,
4)sprawowanie nadzoru autorskiego przez ca^^ okres realizacji inwestyeji oraz w okresie

zgfaszania wad,
5)kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z zaakceptowan^ przez Zamawiaj^cego

dokumentacj^ projektow^ i Specyfikaq^ techniczn^ wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz ostatecznq decyzj^ o pozwoleniu na budow^/zgloszeniem wykonania robot wraz
z zakupem i montazem niezb^dnego wyposazenia,

6)wykonanie robot budowlanych w sposob zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.), przepisami wykonawczymi do
w/w ustawy, innymi obowi^zuj^cymi aktami prawa odnoszgcymi si^ do przedmiotu
zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wtasciwymi przepisami
bhp i ppoz,

7)wykonanie robot budowlanych z materiafow i urz^dzeh wfasnych. Wszystkie stosowane
materiaiy i urz^dzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny posiadac stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musz^ sp^niac niezbedne wymagania zgodne z
Polskimi Normami. Do wykonania inwestyqi musza bye uzywane materialy nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spetniaj^ee warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy,

8)zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
9)wykonanie robot tymczasowych, ktore mog^ bye potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,
10)oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg bye prowadzone roboty

podstawowe i tymczasowe,
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11)przedstawienie stosownych dokumentow zwiazanych z przetransportowaniem odpadow
powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadow,

12)utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robot usuni?cia poza teren
budowy wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si? do uzytkowania,

13)zorganizowanie ikierowanie budow^ w sposob zgodny z  Dokumentacja projektowa
i  obowiazujacymi przepisami bhp oraz  zapewnienie warunkow p.poz.  okreslonych
w przepisach szczegotowych,

14)roboty w ramach obu zadan b?da prowadzone w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej
w zwiazku z czym harmonogram robot musi umozliwiac nieprzerwane funkcjonowanie obu
obiektow;

15)informowanie Zamawiajgcego o terminie robot ulegaj^cych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot  zanikaj^cych  (odbior  dokonany przez  Zamawiaj^cego). Jezeli Wykonawca  nie
poinformowal o tych terminach Zamawiaj^cego, zobowi^zany jest odkryc roboty lub wykonac
otwory niezb^dne do zbadania robot, a nast^pnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,
na swoj koszt,

16)udost^pnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiaj^cego
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

17)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia uprzednio wykonanych robot, ich cz^Sci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robot b^dz maj^tku Zamawiaj^cego - naprawienie
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

18)strzezenie mienia znajduj^cego si^ na terenie budowy w terminie od daty przej^cia terenu
budowy do daty dokonania odbioru kohcowego,

19)zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

20)prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci wykonanych robot,
21)oznakowanie robot,
22)organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiaj^cego

oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych b^dzie omawianie biei^cych
spraw dotycz^cych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych b^dzie
ustalat Wykonawca. Cz^stotliwosc narad koordynacyjnych ustal^ strony umowy. Narady b^d^
prowadzone i protokofowane przez Zamawiaj^cego, a kopie protokohj b^d^ dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narad^,

23)niezwfoczne informowanie Zamawiaj^cego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia powzi?cia wiadomosci, o wszelkich nieprawidfowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawid^owosci mog^cych miec jakikolwiek wpiyw na sytuacj?
Zamawiaj^cego w sprawach obj?tych niniejsz^ Umow^;

24)oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dost?pu osob trzecich,
25)w przypadku koniecznosci zaj?cia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy

opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, ktory po
zaopiniowaniu przez Komend? Powiatow^ Policji w Pruszczu Gdahskim i zairgdc? drogi nalezy
ztozyc wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarz^dzaj^cy ruchem
drogowym;

26)prowadzenie w razie koniecznosci w trakcie robot nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badah archeologicznych wyprzedzaj^cych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badah,
nadzorow;

27)prowadzenie w trakcie robot nadzoru konserwatorskiego (dotyczy zadania nr 2) wraz
z kosztami badari, nadzorow,

28)wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,
29)przygotowanie rozliczenia kohcowego robot,

. 30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj^cemu dokumentow pozwalajacych na ocen?
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej.

6.Szczego^owy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Programach funkqonalno - uzytkowych
stanowi^cych zataczniki nr 8 do SIWZ.

7.W przypadku uzycia w dokumentacji okreslen wskazujacych na typ, znaki towarowe lub
pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy odczytywac je wraz z wyrazami lub rownowazne.
Nazwy wtasne sa przykiadowe, okreslaja klas? produktu i sluza ustaleniu standardu - nie wskazuja

Regionainy Program Operacyjny Wojew^^dztwa Pomorskiego na lata 2014-20205
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na konkretny wyrdb lub konkretneg©) producenta. Wykonawcy robot przysluguje prawo do ich,
zast^pienia przez: materiafy i urz^dzenia;,, o> co najmniej rdwnowaznych parametrach technicznym
pod warunkiem osi^gni^cia, zalozonyoh standarddw technicznych. Wykonawca proponuj^cy
materiaty i urz^dzenia zamienne: odpowiedziialhy jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania;
w realizaqi przedmibtu zamdwieniai podl kazdym wzgl?dem (w tym np.: wlasciwosci, wymiardw,,
ci?zaru, sposobu transport^ i montazu},. Przedl wbudowaniem materialdw Wykonawca. zwrdci si :̂ t
wnioskiem materialowym. zawieraj^cym; nazw? wyrobu oraz podstawowe parametry do inspektora:
nadzoru o zatwierdzenie danego. wyrobw budbwlanego do wbudowania. Ci?zar udowodnienia,, ze.
oferowane artykuty s? rdwnowazne w stosunfcu do wymagan okreslonych przez. Zamawiaj^cego
spoczywa na skiadaj^cym ofert^..

8.Wykonawca zobowi^zany jest; wykonac peiny zakres robot, ktdry jest konieczny z. punktu widzenia
dokumentacji, przepisdw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania koncowego
efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia, a wiec wykonac zadanie bez wzgl?du na
wystepuj^ce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie mog^ wyst^pic w trakcie realizaqi.

9.Wykonawca zobowi^zany b^dzie do przeniesienia maj^tkowych praw autorskich oraz swiadczenia
nadzoru autorskiego.

10.Wykonawcy ponosz^ odpowiedzialnosc za zapoznanie si? z nalezyt^ starannosci? z tresci^
dokumentaqi przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkdw i
zobowi^zan, ktdre w jakikolwiek sposdb mog? wptyn^c na cen? oferty lub realizaq? robot.

11.Wykonawca zgtosi do organdw administracyjnych zamiar rozpocz?cia oraz zakonczenia robot
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentdw.

12.Odbidr robot budowlanych powinien bye dokonany zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych".

13.Roboty tymczasowe i towarzysz^ee winny bye wliczone oraz skalkulowane l^cznie z robotami
podstawowymi.

14.Wykonawca zobowi^zany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krdtszego niz 36 miesi?cy, licz^c
od daty podpisania protokolu odbioru koncowego. Dluzszy niz 36 miesi?cy okres gwarancji b?dzie
punktowany zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ.

15.Sprz?t budowlany powinien posiadac aktualne przegl^dy i badania.
16.Przy realizacji robdt Wykonawca musi przestrzegac przepisdw dotycz?cych ochrony srodowiska,

a w szczegdlnosci:- segregowac i wtasciwie utylizowac odpady,
-w s^siedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzic prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6,
-stosowac technologie ograniczaj^ee pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu materiatdw sypkich.

17.Prace b?d^ wykonywane w obiektach uzytkowanych i czynnych. Wykonawca zobowi^zany jest do
zorganizowania placu budowy oraz prowadzenia prac w sposdb nie zagrazaj^cy osobom
korzystaj^eym z tych obiektdw oraz umozliwiaj^cych ich prawidlowe funkejonowanie.

18.Zamawiaj^cy zastrzega, ze prace wykonywane w Szkole Podstawowej w Giemlicach i w Urz?dzie
Gminy mog^ bye godzinowo wstrzymane ze wzgl?du na wykonanie biez^cych zadan.

19.Zamawiaj^cy na podstawie art.   29 ust.  3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca  lub
Podwykonawca przy realizaqi przedmiotu zamdwienia zatrudniat pracownikdw na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy. Szczegdtowy sposdb dokumentowania
zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiaj?cego w
zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawc? wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a oraz
sankeji z tytutu niespetnienia tych wymagan, zawarte zostaty w projekcie umowy stanowi?cym
zal?anik do SIWZ
Rodzaje czynnosci niezb?dnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub Podwykonawc? osdb wykonuj?cych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia (dotyczy wszystkich cz?sci):
1.Roboty ogdlnobudowlane;
2.Roboty budowlano-montazowe;
3.Wykonanie instalacji: sanitarnych i elektrycznych.

20.Zaleca si? dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania si? z przedmiotem zamdwienia oraz
zawarcia w cenie oferty (roboty ptatne w formie ryczattu) wszystkich kosztdw za roboty niezb?dne
do prawidtowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej nalezy ustalic indywidualnie z Panam
Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu 58 692 20 39. Zamawiaiacv informuie, iz nie
dokonanie wizii lokalnei przez Wvkonawce nie bedzie skutkowac konsekwenciami
w postaci wvkluczenia z postepowania badz odrzucenia ofertv.

21.Zamawiai^cy informuie. iz w przedmiotowym post?powaniu o udzielenie zamdwienia publiczneao
zastosowana zostanie tzw. ,,procedura odwrdcona". o ktdrei mowa w art. 24aa ustawv PZP.
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IV.Termin wykonania zamdwienia.
Zamawiaj^cy ustala nast^puj^cy termin wykonania zamdwienia:

Zadanie 1 -  Termomodernizacja Szkoty Podstawowej   w Giemlicach w systemie
,,Zaprojektuj i Wybuduj"
Od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r. - Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow^/zgfoszenia robot
01.09.2018 r. - 26.08.2019 r.- rozpocz^cie i zakonczenie robot budowlanych (za wykonanie
przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy rozumie podpisanie bezusterkowego protokoiu odbioru robot
oraz jezeli b^dzie wymagane uzyskanie przez Wykonawca ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na uzytkowanie zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami prawa).

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku UrzQdu  Gminy w Cedrach Wielkich wraz
z remontem wewnQtrznej instalacji elektrycznej w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj''
Od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r. - Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwoienia na budowQ/zgtoszenia robot
01.09.2018 r. - 30.09.2019 r.- rozpoczQcie i zakonczenie robot budowlanych (za wykonanie
przedmiotu zamdwienia Zamawiaj^cy rozumie podpisanie bezusterkowego protokoiu odbioru robot
oraz jezeli b^dzie wymagane uzyskanie przez Wykonawc^ ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwoienia
na uzytkowanie zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami prawa).

V.Warunki udziatu w post^powaniu.
O udzielenie zamdwienia mog^ ubiegac si^ Wykonawcy, ktdrzy:

1)Nie podlegaj^ wykluczeniu
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wst^pnie zweryfikowany na podstawie przediozonego
wraz z oferta oswiadczenia - wg wzoru na zaiaczniku nr 2 do SIWZ.

2)Spetniaja warunki udziafu w post^powaniu dotyczace:

a)Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziaialnosci zawodowej,
o ile wynika to z odr^bnych przepisow
Zamawiajacy nie wyznacza szczegdiowego warunku w tym zakresie.

b)Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy nie wyznacza szczegdiowego warunku w tym zakresie.

71200000-0
45000000-7

Kod

Uslugi architektoniczne i podobne

Roboty budowlane

Nazwa

Zamawiajacy stosujac powyzsza procedur^, w pierwszej kolejnosci dokona wst^pnego badania
i oceny ofert, a nastapnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta zostaia najwyzej oceniona, nie
podlega wykluczeniu, speinia warunki udziaiu w postapowaniu oraz czy jego oferta nie podlega
odrzuceniu.

22.Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czasciowych. Pod pojaciem oferty czasciowej rozumie sia
pojedyncze zadania wskazane w rozdziale III pkt 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca moze ztozyc oferta
na jedno lub kilka zadan.

23.Przedmiotowe zamdwienie jest wspdtfinansowane ze srodkdw unijnych z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Dziafanie 10.1. Efektywnosc
energetyczna - Mechanizm ZIT.

24.Zamawiaj^cy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
25.Kod Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):
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Zadanie 1
a.Projektantem w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeii - minimalna liczba osob: 1,
kwalifikacie: uprawnienia budowlane do projektowania w speqalnosci  architektonicnej   bez
ograniczen, doswiadczenie: minimum jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budow^ o wartosci dokumentacji projektowej co najmniej   30 000 zt brutto - co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
stanowisku projektanta architekta.
b.Projektantem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen - minimalna
liczba osob: 1. kwalifikacie: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez oaraniczen, doswiadczenie: co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w pelnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta.
c.Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen - minimalna liczba osob: 1. kwalifikacie:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urz^dzeri elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, doswiadczenie: co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego w pelnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
stanowisku projektanta.
d.Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych bez ograniczen -
minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej   w zakresie sieci,  instalacji   i   urzgdzeh  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodoci^gowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, doswiadczenie: co najmniej 5 lat doswiadczenia
zawodowego w petnieniu samodzielnych funkqi technicznych w budownictwie na stanowisku
projektanta.
e.Kierownikiem budowy — minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w speqalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadaj^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowi^zuj^cych przepisow albo w innymi pahstwie upowazniaj^ce do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, doswiadaenie zawodowe: w okresie ostatnich pi^tiu lat przed uplywem
terminu skladania ofert pelnil funkcj^ Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwoch
zakohczonych  inwestycjach  budowlanych dotycz^cych termomodemizacji   budynku  o wartosci
inwestycyjnej nie mniejszej niz 600 000,00 PLN brutto kazda.
f.Kierownik robot elektrycznych i energoelektrycznych - minimalna liczba osob: 1.
kwalifikacje:  uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji  i  urz^dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen  lub odpowiadaj^ce  im wazne uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami
budowlanymi bez  ograniczen, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej  obowi^zujgcych
przepisow, albo w innym paristwie upowazniajgce do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalacji i urz^dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych, doswiadczenie: co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesi^ce doswiadczenia w kierowaniu robotami
elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robot.
g.Kierownik robot instalacyjnych - minimalna liczba osob: 1, kwalifikaqe: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w speqalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz^dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen  lub odpowiadaj^ce im wazne uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami

Regionainy Program Operacyjny Wc^e6dztvra Pomorskiego na lata 2014-2020®

c) Zdolnosci technicznej i zawodowej;
1.Warunek ten zostanie: spefnibny jezelii ^^kanawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat: przed^
uplywem terminu skladania; ofert,, a. jezelii okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy to w tynr
okresie, wykonat i prawidlowo: ukonczyf; m najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane: w
systemie ,,zaprojektuj; i: wybuduj" w; ramacli: kto^ych wykonano roboty zwi^zane z wykonaniem robot;
termomodernizacyjnych lub budbwlanychi lub; remontowych kazda z robot o wartosri minifnalhej.
brutto: Zadanie. 1 - 600 000^0(1 zf,, Zad^nfe 2! - 400 000,00 zl.

W przypadku ziozenia oferty na kilka zadan wartosc robot stanowi sum^ robot brutto
ustalonych dla poszczegolnych zadan.

2.Warunek ten zostanie speiniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub b^dzie dysponowal
i kluczowymi osobami:
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budowlanymi bez ograniczeh, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow, albo w innym paristwie upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalaqi i urzadzeh cieplnych, wentyiacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
doswiadaenie: co najmniej 5 lat doswiadaenia zawodowego w tym minimum 24 miesiace
doswiadaenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy lub kierownik robot.

Zadanie 2
a.Projektantem w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen - minimalna liczba osob: 1,
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci  architektonianej   bez
ograniczen, doswiadczenie: minimum jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budow^ 0 wartosci dokumentacji projektowej co najmniej   20 000 zl brutto - co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego w pelnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
stanowisku projektanta architekta.
b.Projektantem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen - minimalna
liczba osob: 1, kwalifikaqe: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen, doswiadczenie: co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w peinieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta.
c.Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen - minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do projektowania w speqalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, doswiadaenie: co najmniej 5 lat
doswiadaenia zawodowego w petnieniu samodzielnych funkqi technianych w budownictwie na
stanowisku projektanta.
d.Projektantem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji    i urzadzeh
cieplnych, wentyiacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen -
minimalna Ikzba osob: 1, kwalifikaqe: uprawnienia budowlane do projektowania w speqalnosci
instalacyjnej   w zakresie sieci,  instalacji   i   urzadzeh  cieplnych,  wentyiacyjnych,  gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, doswiadczenie: co najmniej 5 lat doswiadaenia
zawodowego w peinieniu samodzielnych funkqi technicznych w budownictwie na stanowisku
projektanta.
e.Kierownikiem budowy - minimalna liaba osob: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w speqalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, ktore zostaly
wydane na podstawie waesniej obowiazujacych przepisow albo w innymi pahstwie upowazniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniaeh, doswiadaenie zawodowe: w okresie ostatnich
pi^ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert pelnit funkcj^ Kierownika Budowy przy realizacji co
najmniej dwoch zakohczonych inwestycjach budowlanych dotycz^cych termomodernizaqi budynku 0
wartosci inwestycyjnej nie mniejszej niz 400 000,00 PLN brutto kazda.
f.Kierownik robot elektrycznych i energoeiektrycznych - minimalna liaba osob: 1,
kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania  robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaqi i urz^dzeh elektryanych i elektroenergetyanych bez
ograniczen  lub odpowiadaj^ce im wazne uprawnienia  budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej  obowi^zujacych
przepisow, albo w innym pahstwie upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeh elektryanych i elektroenergetycznych, doswiadczenie: cq najmniej 5 lat
doswiadaenia zawodowego w tym minimum 24 miesiace doswiadczenia w kierowaniu robotami
elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robot.
g.Kierownik robot instalacyjnych - minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaqi i urzadzeh cieplnych, wentyiacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen  lub odpowiadajace im wazne uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami
budowlanymi bez ograniczen, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej  obowiazujacych
przepisow, albo w innym pahstwie upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentyiacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
doswiadaenie: co najmniej  5 lat doswiadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesiace
doswiadaenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy lub kierownik robot.

Do petnego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca powinien zatrudnic wystaraajaca liczba
wykwalifikowanego personelu gwarantujacego wtasciwa jakosc wykonanych prac.

Regional^y Program Operacyjny Wojew&lztwa Pomorskiego na lata 2014-20209
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UWAGA: Zamawiaj^cy, okreslajec wymogii dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnieri budowlanych, dopuszcza odpowiadaj^ce im uprawnienia budowlane, ktdre
zostaty wydane na podstawie: wczesniejj obowicjzujecych przepisdw oraz odpowiadajace
im uprawnienia wydane obywatelbm paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy
Prawo budowiane (tekst jednolity:: Dz., U. z: 2017 r. poz. 1332 z pozn.zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z pdzn. zm.).

VI.Fakultatywne podstawy wykiuczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 5 pkt: 1) ustawy
PZP.

1. Zamawiajgcy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego Wykonawce:

a) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, wzatwierdzonym przez s^d uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majetku lub s^d
zarz^dzii likwidacj^ jego maj^tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z pozn. zm.) lub ktorego upadiosc ogtoszono, z
wyj^tkiem Wykonawcy, ktory po ogioszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem s^du, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj^ maj^tku
upadiego, chyba ze s^d zarz^dzii likwidacj jego maj^tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pozn. zm.);

VII.Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maj^ dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spetniania warunkow udziatu
w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

1.W celu wst^pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art.
24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wraz z ofert^ nalezy ztozyc wypetnione
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na zatgczniku nr 2 do
SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni-od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiaj^cemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze
powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zakiocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamowienia. Wzor oswiadczenia zataczonv zostanie do zbiorczeao zestawienia ofert zamieszczoneao
na stronie internetowei Zamawiaiaceao do otwarciu ofert w przedmiotowvm past^powaniu.

2.W celu wst^pnego wykazania spetniania warunkow udziatu w postQpowaniu, wraz z
ofert^ nalezy ztozyc wypetnione oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu - wg wzoru na zat^czniku 3 do SIWZ.

3.Wykonawca,  ktorego oferta  zostata  najwyzej    oceniona  w przedmiotowym
postepowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne
wezwanie Zamawiaiaceqo, ztozy nastepuj^ce dokumenty:
a. odpis z wlasciwego rejestru^ Itib centraJnejj ewidencji i informacji o dziaialnosci gospodarczej1,

jezeli odrebne. przepisy wymagaj^i wpisui do rejestru lub ewidencji, w.celu potwierdzenia,
braku podstaw do wykluczenia; na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP..

4.Wykonawca,ktorego;oferta)zostatanajwyzejoceniona,
w przedmiotowym postepowaniu, w eelui potwierdzenia spetniania warunkow udziatu:
w postepowaniu, na  pisemne wezwanie Zamawiaiaceqo. ztozy  nastepujece
dokumenty:
a. Wykaz robot budowlanych, w; zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt. 1 wykonanych: nie

wczesniej niz w okresie ostatnicfo pieci'ui tat przed uplywem terminu sktadania ofert, a; jezeli1
okres prowadzenia dziatalnoscii jest, krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem, ich, rodzaju,,
wartosci, daty, miejsca wykonaniia! ii podmi'otow, na rzecz ktorych roboty te zostafy wykonane,,
z zateczeniem dowodow okresiaj^cych) czy te roboty budowlane zostaiy wykonane, nalezycie,
w szczegdlnosci informacji: o tym; czy roboty zostaiy wykonane zgodnie, z przepisami, prawa
budowlanego i prawidfowo ukonczone- wedtug wzoru na zat^ezniku nr 6 do SIWZ.,
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b. W zakresie wskazanym w pkt V.ust. 2 lit. c) ppkt 2 niniejszej SIWZ - wykaz osob,
skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztatcenia niezb?dnych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na zat^cznikach nr
4a-4bdoSIWZ.

5.Dowodami o ktorych mowa w pkt VII ust. 4 lit a) s?:
a.referenge/poswiadczenie b?dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego
roboty budowlane byty wykonywane;
b.w przypadku zamowieri  na roboty budowlane - oswiadczenie Wykonawcy - jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac
poswiadczenia o ktorym mowa w ust. a.

6.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj? przepisy Rozporz?dzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z?dac Zamawiaj^cy
od Wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

7.Wykonawca  moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w post^powaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz^sci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego t^cz^cych go z nim stosunkow prawnych.

8.Wykonawca, w przedmiotowym post^powaniu musi udowodnic Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c
zamowienie, b^dzie dysponowat  niezb^dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci
przedstawiaj^c zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia - wg wzoru na zal^czniku nr 5 do SIWZ.

9.Zamawiaj^cy oceni, czy udost^pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniane lub-
zawodowe, pozwalaj^ na wykazanie przez Wykonawc^ spetniania warunkow udziatu w
post^powaniu oraz zbada, czy nie zachodz^, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.

10.W odniesieniu do warunkow dotyczgcych  wyksztatcenia,  kwalifikacji   zawodowych  lub
' doswiadcenia, wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizuj^ roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci S3 wymagane.

11.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w pkt 7, nie potwierdzaj^
spetnienia przez Wykonawc^ warunkow udziatu w post^powaniu lub zachodz^ wobec tych
podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiaj^cego:
1)zast^pit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
2)zobowi^zat si^ do osobistego wykonania odpowiedniej cz^sci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 7.

12.Wykonawca, ktory powotuje si^ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si^ na ich zasoby,
warunkow udziatu w post^powaniu sktada takze oswiadczenie wg wzoru na zat^czniku nr 2 i nr 3
do SIWZ dotycz^ce tych podmiotow.

13.Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie cz^sci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w post^powaniu sktada
takze oswiadczenie wg wzoru na zat^czniku nr 2 do SIWZ - dotycz^ce podwykonawcow.

14.W przypadku wspolnego ubiegania si^ o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenie wg wzoru
na zat^czniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o
zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spetnianie warunkow udziatu w post?powaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

15.Podwykonawcy:
a.Zgodnie z art. 36b ustawy PZP Zamawiaj?cy z?da wskazania przez Wykonawc? w ofercie cz?sci

zamowienia, ktorych wykonanie zamierza  powierzyc podwykonawcom, i podania przez
Wykonawc? firm podwykonawcow,

b.Zamawiaj?cy z?da, aby przed przyst^pieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat
nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te
roboty  budowlane a  takze zawiadamiat   i   przekazywat  informacje na temat  nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza  powierzyc  realizacj? robot
budowlanych,
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c. Jezeli zmiana albo rezygnacja: z podvwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sia,, na: zasad^ch: okreslonych w Rozdziale V w celu wykazania spelniania:
warunkow udzialu w postapowaniu1,, o> ktorych mowa w Rozdziele V Wykonawca: jest.
obowiazany wykazac Zamawiajacemu,, iz: proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie. spelnia je w stopniu: nie: mniejszym niz wymagany w trakcie. postapowania: o
udzielenie zamowienia.

16.Dokumenty sporzadzone: w jazyku: obcyrn; bad? skladane wraz z tlumaczeniem na: jazyk polski,
poswiadczonym przez: Wykonawca^

17.Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow udzialu w postapowaniu bad^, skladane:
w formie oryginalu lub kopir poswiad^^zonej za zgodnosc z oryginalem przez. Wykonawca.
Zamawiajacy moze z?dac przedstawienia: otygfnalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawca kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

18.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sia o udzielenie zamowienia oraz w przypadku
innych podmiotow, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustowy PZP, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow musza
bye poswiadczone za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez wykonawca lub te podmioty.

19.Jezeli Wykonawca ma siedziba lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3 lit. a - sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym ma siedziba lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidaqi ani nie ogloszono upadlosci.

20.Dokument, o ktorych mowa w pkt 19 powinien bye wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiacy przed
uplywem terminu skladania ofert.

21.Jezeli w kraju w ktorym Wykonawca ma siedziba lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt 19, zastapuje sia je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentaqi, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument  mial  dotyczyc,  zlozone  przed  notariuszem lub przed  organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
wzgladu na siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.'

22.W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawca majacego siedziba
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa moze
zwrdcic sia do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedziba lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbadnych informacji
dotyczacych tego dokumentu.

23.Jezeli jest to niezbadne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postapowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postapowania wezwac Wykonawcow do
zlozenia wszystkich lub niektorych oswiadczeh lub dokumentow potwierdzajacych, ze nie
podlegaja wykluczeniu, spelniaja warunki udzialu w postapowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione
podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sa juz aktualne, do
ztozenia aktualnych oswiadczeh lub dokumentow.

24.Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia oswiadczeh lub dokumentow potwierdzajacych brak
podstaw do wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu w postapowaniu, jezeli Zamawiajacy
posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca
bezplatnych i ogolnodostapnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaqi dzialalnosci podmiotow realizujacych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuaqi zaleca sia aby
Wykonawca wskazat Zamawiajacemu sygnatura postapowania, w ktorym wymagane dokumenty,
oswiadczenia sia znajduja. W przypadku wskazania przez Wykonawca dostapnosci  ww.
oswiadczeh lub dokumentow, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi
ogolnodostapnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawca oswiadczenia lub dokumenty.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sia Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczeh lub dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych
do porozumiewania sia z Wykonawcami.

1. Do kontaktowania sia z wykonawcami upowazniony jest:
w sprawach formalno-prawnych:
Magda Wozniak, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 - 14:00, e-mail: magda.wozniak@cedry-
wielkie.pl, fax: 58 683-61-66
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w sprawach merytorycznych:
Krzysztof Dziaduszewski, w dniach od pn. do pt. w godz. 8.00 -14:00, e-mail:
k.dziaduszewski@cedrv-wielkie.pl
2.W niniejszym postgpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje

Wykonawcy przekazujg za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (w formie pliku pdf oraz
doc.) na adres e-mail: magda.wozniak@cedry-wielkie.pl Zamawiajgcy przekazuje informacje
za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z zastrzezeniem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.

3.Forma pisemna zastrzezona jest dla skladania oferty wraz z zalgcznikami, w tym oswiadczeri
i  dokumentow  potwierdzajgcych  spelnianie  warunkow udzialu  w postgpowaniu  oraz
peinomocnictw.

4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci  przez Wykonawc^, Zamawiajgcy
domniema, iz pismo wyslane przez Zamawiajgcego na numer faksu lub na poczt^ elektroniczng
zostafo mu dorgczone w sposob, ktory umozliwil Wykonawcy zapoznanie sig z trescig pisma.

IX.Wymagania dotyczgce wadium.
1.Warunkiem udzialu  w postgpowaniu  o  udzielenie zamowienia  jest  wniesienie wadium

w prawidlowej wysokosci dla danej czgsci, na ktorg Wykonawca sklada ofertg. Kwota wadium dla
wszystkich czgsci wynosi 31000,00 zl, a dla ofert czgsciowych:
Zadanie 1-19 000,00 zt
Zadanie 2-12 000,00 zt
W przypadku zfozenia ofert na kilka zadanr kwota wadium stanowi sum^ wad id w
ustalonych dla poszczegdlnych zadan w ramach przedmiotu zamowienia.

2.Wadium moze bye wniesione w pieni^dzu, por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej
kasy oszcz^dnosciowo - kredytowej (musi bye por^ezeniem pienieznym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych oraz por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi^biorczosci (art. 45 ust. 6 ustawy).

3.Wadium wnosi si^ przed uplywem terminu sktadania ofert.
4.Wadium wnoszone w pieni^dzu  wplaca  si^ przelewem na ponizszy rachunek bankowy

Zamawiaj^cego: BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019, z
dopiskiem na  przelewie: ,,Wadium w post^powaniu  ZP.271.9.2018 na  wykonanie prac
termomodernizacyjnych na terenie gminy Cedry Wielkie, zadanie numer"

5.Wykonawca wnoszgcy wadium w pieni^dzu zobowi^zany jest do wptacenia go
odpowiednio wczesniej, tak aby znalazlo si^ ono na koncie Zamawiaj^cego przed dat^
i godzine) skladania ofert.

6.Wadium wnoszone w formie niepieni^znej powinno bye wystawione na Gmin^ Cedry Wielkie,
ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. Oryginat dokumentu nalezy zlozyc w opisanej
kopercie wraz z ofert^, natomiast potwierdzon^ za zgodnosc  z oryginalem kserokopi^ nalezy
dol^czyc do oferty.

7.Dokument por^czenia/gwarancyjny powinien przewidywac utrat^ wadium na rzecz Zamawiaj^cego
w przypadkach okreslonych w pict 8 i 9

8.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiajgcego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy
Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:

a.odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b.nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c.zawarcie umowy b^dzie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9.Ponadto Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie
zlozyl dokumentow lub oswiadczen o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, peinomocnictw,
listy podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej, lub nie wyrazil zgody na
poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowalo brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawc^ jako najkorzystniejszej.

10.Wadium musi zabezpieczac ofert^ w calym okresie zwigzania ofertg, ktory wynosi 30 dni od uplywu
terminu skladania ofert.

11.Zamawiajgcy zwroci wadium dla Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy PZP.
X.Termin zwigzania ofertg.
1. Termin zwigzania ofertg w niniejszym postgpowaniu wynosi 30 dni.
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2.Wykonawca samodzielnie Tub na wnibsefcZamawiaj^cego moze przedluzyc termin zwia.zania; ofertg,
z tym ze Zamawiaj^cy moze: tylto raz; go najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwi^zania
ofert^, zwrocic si^ do wykonawcdw o wyrazeniie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony
okres, nie. dluzszy jednak: niz: 60 dni:.,

3.Odmowa wyrazenia zgody,, o ktorej mowa w pM 2, nie powoduje utraty wadium.
4.Przedluzenie terminu, zwi^zania: oferta. jest: dbpuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem

okresu waznosci wadium. albo,, jezeli; nie jiest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na.
przedtuzony okres zwi^zania, ofert^.. Jezelii przedluzenie terminu zwiqzania oferta dbkonywane. jest,
po wyborze oferty najkorzystniejszej1,, obowi'azek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia
dotyczy jedynie. wykonawcy,., ktoregp oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

5.Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczynai si^; vwraz z uplywem terminu skladania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.Oferta  powinna zostac sporzadzona wedlug wzoru formularza ofertowego, stanowiacego

zalacznik nr 1 do SIWZ.
2.Do oferty nalezy dolaczyc nast^pujace dokumenty:  wypelnione wstapne oswiadczenie o

spelnianiu warunkow udzialu w postQpowaniu - wg wzoru na zataczniku nr 3 do SIWZ,
wypetnione wst^pne oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na zalaczniku nr
2 do SIWZ, ewentualne pelnomocnictwa, dowod wniesienia wadium, zobowiazanie wg wzoru na
zalaczniku nr 5 - w przypadku powolywania si^ na zasoby podmiotu trzeciego.

3.Zaleca si^, aby oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami byla spiata w sposob uniemozliwiajacy jej
zdekompletowanie.

4.Wykonawca moze ztozyc tylko jedna oferta na kazda z czasci.
5.Oferta sporzadza sia w jazyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6.Zaleca sia, aby kazda ze stron oferty byla ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawca lub

osoba/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
7.Wszelkie podpisy powinny bye zlozone w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacja

podpisujacego (np. z uzyciem pieczatki imiennej).
8.Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sia o udzielenie zamowienia. W takim przypadku ustanawiaja

oni  pelnomocnika  do reprezentowania  w postapowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postapowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Pelnomocnictwo musi wynikac z umowy lub z innej czynnosci prawnej i miec forma pisemna.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sia o udzielenie zamowienia ponosza solidarna odpowiedzialnosc
za wykonanie umowy. Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sia odpowiednio do Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sia o udzielenie zamowienia.

9.Oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami musi bye podpisana przez Wykonawca lub osoba/osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Pelnomocnictwo powinno bye dolaczone do oferty
o iie nie wynika z innych zalaczonych dokumentow. Pelnomocnictwo powinno bye zlozone
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

10.Zaleca sia zalaczenie przez osoby fizyczne skladajace oferta, dokumentow, z ktorych badzie
wynikalo upowaznienie do podpisania oferty.

11.Poprawki powinny bye naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osob
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy.

12.Wykonawca wskaze w ofercie, ktbre z czasci zamowienia zamierza powierzyc do wykonania
podwykonawcom.

13.Wykonawca winien umiescic oferta wraz z zatacznikami w zamkniatej kopercie
zaadresowanej na adres:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Na kopercie nalezv umiescic:
a.nazwa i adres wykonawcy,
b.napis: ,,Postapowanie nr ZP.271.9.2018 Oferta na realizacja zamowienia pn.:

,,Poprawa efektywnosci energetycznej  w budynkach mieszkaniowych i budynkach
uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie", w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj". Nie
otwierac przed dniem 23.03.2018 r. godz. 11:30".
14.Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzic zmiany do ztozonej

oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokonac w formie okreslonej w pkt 11,
z dopiskiem ,,Zmiana oferty".
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15.Wykonawca przed uptywem terminu skladania ofett moze wycofac swojg ofertg poprzez wyslanie
informacji do Zamawiajgcego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz informacja ta dotrze
do Zamawiajgcego przed uptywem terminu skladania ofert.

16.Informacje zawarte w ofercie, ktore stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z pozn. zm.), co do ktorych Wykonawca zastrzegl - nie pozniej niz w terminie skladania
ofert -  ze  nie mogg bye  udostgpnione, muszg  bye  oznaczone klauzulg: ,,Tajemnica
przedsigbiorstwa". Zaleca sig, aby dokumenty te byly spigte w sposob pozwalajgcy na ich
oddzieienie od reszty oferty. Ponadto Wykonawca powinien wykazac, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pozn. zm.).

17.Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladane w
postgpowaniu o zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostgpnieniu od chwili ich otwarcia,
zwyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn.
zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegt, ze nie mogg one bye udostgpniane i
jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa.

18.Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez
Wykonawcg zlozone w oddzielnej   wewngtrznej   kopercie z  oznakowaniem ,,tajemnica
przedsigbiorstwa", lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa oznaczac
bgdzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie niniejszego postgpowania sg
jawne bez zastrzezeri.

19.Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bgdzie
zgodnie z uchwalg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. Ill CZP 74/05) ich odtajnieniem.

20.Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowic bgdg tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bgdzie
przyslugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
Zamawiajgcy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprocz samego
zastrzezenia, jednoaesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa.

21.Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XII.Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
1.Ofertg naiezy zlozyc do dnia 23.03.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzgdu Gminy Cedry

Wielkie ul. M. Plazyhskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokoj nr 17 (sekretariat).
2.Za moment zlozenia oferty przyjmuje sig termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiajgcemu.
3.Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.03.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzgdu Gminy Cedry

Wielkie ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokoj nr 2.
4.Oferty, ktore wplyng lub zostang zlozone po terminie zostang niezwlocznie zwrocone bez

otwierania.
5.Wykonawcy mogg bye obecni przy otwarciu ofert.
6.Bezposrednio pr7ed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwotg, jakg zamierza przeznaczyc na

sfinansowanie zamowienia.
7.W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastgpujgee informacje;

-nazwy i adresy Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie,
-ceng oferty, zaoferowany okres gwarancji.

8.Zamawiajgcy umozliwia zapoznanie sig z trescig zlozonych ofert po wczesniejszym zlozeniu wniosku
o wglgd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

XIII.Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Zamawiajgcy przyjgl w niniejszym postgpowaniu za podstawg rozliczenia wykonania przedmiotu

zamowienia z Wykonawcg wynagrodzenie ryczaltowe, ktore musi  uwzglgdniac wszystkie
wymagania specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz obejmowac wszelkie koszty jakie
poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgeymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia.

2.Wszystkie koszty, ktore bgdg oplacane przez Wykonawcg w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, muszg bye doliczone do ceny oferty zlozonej przez Wykonawcg.

3.Zaleca sig, aby kazdy z Wykonawcow odwiedzil miejsce realizacji zadania celem sprawdzenia
warunkow realizacji przedmiotu zamowienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i
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36miesiecy - 0 pkt
37miesiecy-1 pkt
38miesiecy - 2 pkt
39miesiecy - 3 pkt
40miesiecy - 4 pkt

przydatnych do oceny prac,. gdyz wyklucza siie mozliwosc roszczeri Wykonawcy z tytutu b^dnego
skalkulowania ceny lub pomihiecia elementow niezbednych do wykonania zamowienia, nalezy
przewidziec caly przebieg: projektowania ii wykonania robot, a wszystkie utrudnienia: wynikajace: z:
warunkdw realizacji Wykonawca. winien; uwzgJednic w podanej cenie oferty.

4.Cecha charakterystyczna wynagrodzenia! ryczaitowego wynikajaca z art. 632 k.c. jest zakaz;
podwyzszania ceny ryczaitowejj niezalezniie od rozmiaru ay kosztow prac, chocby byly one:
nieprzewidywalne. w czasiie: zawarcia umowy..

5.Cena musi bye: podana w ziotych: polskichi z dbkladnosci do dwoch miejsc. po przecinku.
6.Wykonawca zobowi^zany jest; do wypelnieiiiiia formularza ofertowego i okreslenia w nim; ceny

netto, stawki VAT oraz. ceny brutto.,
7.W celu prawidlowego skalkulowania: oferty Zamawiaj^cy zai^czyl do niniejszej SIWZ (za^^cznifcS

do SIWZ) wstepny przedmiar robot, ktory nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia a przekazany
jest wyl^cznie dla utatwienia wyliczenia ceny oferty.

8.Wykonawca zobowiqzany jest poinformowa^ Zamawiaj^cego czy wybor oferty b^dzie
prowadzit do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzic
do jego powstania^ oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriow, ktory mi Zamawiaj^cy bQdzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposob oceny oferty.
1.Punktacja przyznawana ofertom w poszaegolnych kryteriach bedzie liczona z doktadnosci^ do

dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejsz^ oferte.
2.Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiadac bedzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiaj^cy sposrbd tych ofert
wybiera oferte z najnizszg cen^, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj^cy
wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ziozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiaj^cego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

4.Zamawiaj^cy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukeji elektronicznej.

Wszystkie oferty niepodlegaj^ce odrzuceniu oceniane b^d^ na podstawie nast^puj^cych
kryteriow(dla wszystkich zadan):

Kryterium: cena - znaczenie 60%
Kryterium: gwarancja - znaczenie 40%

1.Kryterium: cena - znaczenie 60%
Liczba punktow jake mozna uzyskac w kryterium cena, obliaona zostanie na podstawie nastepuj^eego
wzoru:

C min
X= x60pkt

Co
gdzie:
X - wartosc punktowa ocenianego kryteriura
C min - najnizsza cena ze. ziozonych. ofert;

Co - cena ocenianej oferty
Wykonawca moze uzyskac maksymainie 6© punktow w kryterium ,,cena".

2.Kryterium: ,,gwarancja"-znaczenie 40%
Wykonawca otrzyma nastepujaca; liezbe punktow za zaoferowanie nastepujacych
terminow gwarancji na wykonane roboty objete przedmiotem niniejszego zamowienia:
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41miesigcy - 6 pkt
42miesigce - 8 pkt
43miesigce -10 pkt
44miesigce -12 pkt
45miesigce -14 pkt
46miesigcy -16 pkt
47miesigcy -18 pkt
48miesigcy- 20 pkt
49miesigcy - 22 pkt
50miesigcy - 24 pkt
51miesigcy - 26 pkt
52miesigce - 28 pkt
53miesigce - 30 pkt
54miesigce - 32 pkt
55miesigcy - 34 pkt
56miesigcy - 36 pkt
57miesigcy-37pkt
58miesigcy - 38 pkt
59miesigcy - 39 pkt
60miesigcy - 40 pkt

Gwarancja musi bye wyrazona w pelnych miesigcach. Zmawiajgcy wymaga minimum 36 miesigcznego
okresu gwarancji. W przypadku nie uzupeinienia w druku oferty pola ,,gwarancja" Zamawiajgcy uzna,
iz Wykonawca zaoferowat 36 miesigczny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy
0 punktow. W przypadku wpisania przez Wykonawcg wyzszej niz 60 miesigcy wartosci Zamawiajgcy
uzna, ze Wykonawca zaoferowai 60 miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 40
punktow.

Wykonawca moze otrzymac maksymalnie 40 punktow w kryterium ,,gwarancja".
Wykonawca moze uzyskac maksymalnie 100 pkt w ramach kryterium ,,Cena" oraz
kryterium ,,Gwarancja".

XV.Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
1.Wykonawca,  ktorego oferta  zostafa wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi^zany jest w

przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegaj^eych si^ o udzielenie zamowienia -
przedtozyc Zamawiajgcemu umow^ regulujgcg wspoiprac^ tych podmiotow (w formie oryginatu
lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawc^).

2.Wykonawca, ktorego oferta zostaia wybrana nie pozniej niz na 2 dni robocze przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajgcego:

a) kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego jezeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowigzek;
b)harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowej realizaqi przedmiotu zamowienia;
c) kosztorys ofertowy sporzgdzony na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcego
zalgczniki nr 8 do SIWZ;
d)oswiadczenie, ze pracownicy realizujgcy zamowienie sg zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
(dotyczy czynnosci okreslonych w rozdziale III PKT 17);.
e)polisg fx^twierdzajgcg, ze ubezpieczyi na wtasny koszt budowg i roboty: w zakresie wszystkich
ryzyk budowlanych (wszelkich szkod i strat materialnych polegajgcych na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow,
ktdre mogg powstac w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdow
mechanicznych, na placu budowy lub w jego sgsiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa
powyzej bgdzie nie nizsza niz peina wartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w 9 ust. 1 umowy.

XVI.Wymagania dotyczgee zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1.W celu pokrycia roszczeh z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy bgdzie zgdai wniesienia przez Wykonawcg, z ktorym zawrze umowg w sprawie
zamowienia publicznego, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto.

2.Wykonawca zobowigzany bgdzie wniesc zabezpieczenie najpozniej z dniem zawarcia umowy.
3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze bye wniesione w pienigdzu, porgczeniach
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bankowych lub poreczeniach: spdfdzielezejj fcasy oszczednosciowo - kredytowej, (z tym,. ze:
poreczenie kasy jest; zawsze poreczeniemi pienieznym), gwarancjach bankowych, gwarancjach;
ubezpieczeniowych, poreczeniach; udizielanychi przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 iistopada 2000; r;. © utwrorzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.,

4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania^ umowy wnoszone w pieni^dzu nalezy przelac na rachunek;
bankowy Zamawiajecego: BS w Pruszczui Gdahskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000
0019

5.Zabezpieczenie wnoszone w postacii pop^czeniai lub gwarancji musi zawierac nastepujece
elementy:
1)Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres;),
2)Nazwe Beneficjenta (Zamawiajeceg,©):,,
3)Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela,
4)Okreslac wierzytelnosc, ktora ma bye zabezpieczona gwarancjg,
5)Sformufowanie zobowi^zania  Gwaranta  do  nieodwo^alneao i bezwarunkoweqo

zaplacenia kwotv zobowiazania na kazde zadanie zaolatv, w terminie do 14 dni od
dnia ztozenia przez Beneficjenta pisemnego zgdania zaplaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a)Nie wykonaf przedmiotu umowy w terminach wynikaj^eych z umowy,
b)Wykonat nienalezycie przedmiot umowy.

6)SformuJowanie oswiadczenia Gwaranta, ze jakakolwiek zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja
warunkow umowy pomi^dzy Wykonawc^ a  Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od
odpowiedzialnosci prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z
koniecznosci powiadamiania go o tego typu zmianie.

Gwarant nie moze takze uzalezniac dokonania zaotaty od spetniania iakichkolwiek
dodatkowveh warunkow lub tez od przedtozenia iakieikolwiek dokumentacii. W
przvoadku przedtozenia awarancii nie zawieraiacei wvmienionvch elementow, badz
posiadaiacei iakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiaiacy uzna. ze
Wvkonawca nie wnios^ zabezpieczenia nalezyteqo wvkonania umowv.

6.Z chwil^ zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadkow,
Zamawiaj^cy wyst^pi do Gwaranta z pisemnym z^daniem zaplacenia kwoty stanowi^eej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

7.W przypadku wniesienia wadium w pieni^dzu Wykonawca moze wnioskowac o zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

8.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi bye dokonywana
z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9.Zamawiaj^cy zwroci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiaj^cego za nalezycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez
Zamawiaj^cego protokolu zdawczo - odbiorczego.

10.Pozostate 30% Zamawiaj^cy pozostawi na zabezpieczenie roszczeh z tytutu r^kojmi za wady.
Zamawiaj^cy zwroci t^ kwot^ nie pozniej niz w 15. dniu po upiywie okresu r^kojmi za wady.

XVII.Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy, wzor umowy.
Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca zawart z nim umow^ o zamowienie publiczne na warunkach
okreslonych w projekcie umowy, stanowi^eym zat^anik nr 7 do SIWZ.

XVIII.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przysluguj^cych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zasady wnoszenia srodkow ochrony prawnej wniniejszym postepowaniu reguluj^ przepisy Dziaiu VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z pozn. zm.)

CZ^SC SZCZEGOLNA
XIX.Zasady zwracania sie Wykonawcow o udzielenie wyjasnien do tresci SIWZ
i udzielania przez Zamawiaj^cego tych wyjasnien.
1. Kazdy uczestnik postepowania ma prawo zwrocic sie do Zamawiajecego o wyjasnienie tresci

niniejszej SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz 2 dni przed
uptywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWIZ wplyn^t
nie pozniej niz do kohca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu do skladania ofert.

Funduszetif^^'   URZad mabszaikowskiUnia Europejska
turopejSKie
Program Regtonalny9
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2.Tresc zapytari wraz z wyjasnieniami Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcom, bez ujawniania zrodta
zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej: www.bip.miastonowydwor.pl

3.Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyn^t do Zamawiaj^cego po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktdrym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiaj^cy moze udzielic
wyjasnieh aibo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

4.Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o udzielenie
wyjasnien, o ktorym mowa w pkt 1.

XX.Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.
1.Wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na

podstawie kryteriow oceny okreslonych w pkt XIV niniejszej SIWZ.
2.Komisja przetargowa poprawi w ofertach omytki o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP

niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawc^, ktorego oferta zostata poprawiona.
3.Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z przestanek

okreslonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
4.Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy wyjasnic z Zamawiajacym

przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XIX niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewiduja negocjaqi warunkdw udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu
umowy, po terminie otwarcia ofert.

5.Zamawiajacy uniewazni  postapowanie o udzielenie zamowienia  publicznego w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z przesfanek okreslonych w art. 93 ustawy PZP.

XXI.Termin zawarcia umowy.
1.Wykonawca, ktorego oferta  zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany badzie

do zawarcia umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie krdtszym niz 5 dni od dnia
przesfania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu srodkow komunikaqi
elektronicznej, z zastrzezeniem sytuaqi okreslonej w art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a oraz pkt 3) ustawy
PZP.

2.Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza badzie uchylat sia
od zawarcia umowy, Zamawiajacy moze wybrac oferta najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert,
bez  przeprowadzania  ich ponownej  oceny, chyba,  ze zachodza przestanki uniewaznienia
postapowania.

XXII.Pozostate informacje.
1.Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
2.Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okolicznosci dokonywania zmian w umowie

zawartej z Wykonawca wymienione zostaty w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik nr 7 do
SIWZ.

3.Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ustawy PZP..

4.W przypadku, gdy wartosci podane przez Wykonawcow na oswiadczeniach i dokumentach,
0ktorych mowa w pkt VII SIWZ, podane b^da w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy przeliczy te
wartosci na PLN przyjmujac sredni kurs NBP danej waluty na dzieh wszczacia postapowania.

5.Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynnosci, uprawnienia, obowiazki Wykonawcow
1Zamawiajacego, ktorych ustawa nie nakazafa zawierac Zamawiajacemu w SIWZ, a ktdre moga
przyczynic sia do wtasciwego przebiegu postapowania, reguluje ustawa PZP.

Zalqczniki:
1.Formularz oferty (Zal^czniki nr la, lb do SIWZ)
2.Wst^pne oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zal^anik nr 2 do SIWZ)
3.Wstepne oswiadczenie o spefnianiu warunkow udzialu w postepowaniu (Zar^cznik nr 3 do SIWZ)
4.Wykaz osob, ktore b^d^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia (zalqcznik nr 4a-4b do SIWZ)
5.Wzdr zobowi^zania osob trzecich (Zal^cznik nr 5 do SIWZ)
6.Wykaz robot budowlanych (Zal^cznik nr 6 do SIWZ)
7.Projekt umowy - (Zat^cznik nr 7 do SIWZ)
8.Program Funkcjonalno - Uzytkowy (Zat^cznik nr 8 do SIWZ)
9.Wst^pny przedmiar (Zaf^anik nr 9 do SIWZ)
10.Wykaz robot elektrycznych Urz^d Gminy Cedry Wielkie (Zat^cznik nr 10 do SIWZ)

FunduszejUR^0 marszaucowswUnraEuropejska
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Adres siedziby:

NIP:;;REGON:

Tel.....Fax

Adres e-mail:;

II.Cena oferty:

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferuj^/oferujemy spetnienie przedmiotu zamowienia za
cen ryczaltowa:
Cena catkowitazl
W tym stawka VAT% (.....zt).

Wartosc nettozi
(Wartosc bruttoza dokumentacj^:(stownie:)
(Wartosc bruttoza roboty budowlane:(siownie:)

Kryterium ,,gwarancja" -miesi^cy*
*Wypelnia Wykonawca
Gwarancja musi bye wyrazona w pelnych miesiacach. Zmawiajacy wymaga minimum 36 miesiecznego
okresu gwarancji. W przypadku nie uzupeinienia w druku oferty pola ,,gwarancja" Zamawiajacy uzna,
iz Wykonawca zaoferowal 36 miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy
0 punktow. W przypadku wpisania przez Wykonawc^ wyzszej niz 60 miesi^cy wartosci Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca zaoferowat 60 miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 40
punktow.

III.Ptatnosc
Zaplata realizowana b^dzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie do 30 dni od daty otrzymania
prawidiowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze powinien znajdowac si^
numer umowy robot budowlanych, ktorej faktura dotyczy.

Zamawiaiacv:
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Ptazyhskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

OFERTA
Wvkonanie zamowienia pn.: ,,Poorawa efektvwnosci eneraetvcznei w budvnkach
mieszkaniowvch ibudvnkach uzvtecznoscipublicznei w Gminie Cedrv Wielkie",

wsvstemie ,Zaoroiektui i Wvbudui".

ZADANIE1 -Termomodernizacia Szkofv Podstawowei w Giemlicach

I. Dane dotycz^ce Wykonawcy:
Peina  nazwa  Wykonawcy:  

Dn ia

ZAtACZNIK NR la do SIWZ
NS: ZP.271.9.2018

(piecz^c wykonawcy),

Fundusze^   uRZAD marszaikowskiUnia Europejska
Europejskie wOJEw^ozim pomorskiego^^^^SSS^
Program Regionainy-..#Kowojd eg.ona.n"na9



1Pot: zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqee defmicji mikroprzedsigbiorstw oraz mafycli i srednich
przedsi^biorstw (Dz. U. I. 124 z 20.5.2003, s. 36). Te inforniacje sq vrymagane wylqcznie do cclow statystycznych.
\Iikroprzedsiebiorst\vo: przedsi^biorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktorego many obrot lub roczna snma
bilansowa nieprzekmcza 2 milionow EUR.
Male przedsii^biorstwo: przedsigbiorslwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego many obrot lub roczna simta
bilansowa nie przekmcza 10 ntilionow EUR.
Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa. ktore nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani mafymi przedsighiorstwami i ktore
zatrudniajq mniej niz 250 osob i ktoiych roczny obrot nie przekmcza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionow EUR.

2Niepotrzebne skreslic. Gdy wybor oferty prowadzi do powstania obowi^zku podatkowego u Zamawiaj^cego, Wykonawca zobligowany jest do
wypelnienia pozyeji 1) i 2) w pkt VII.l druku oferty.

Regionafny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorski^go na Iai3 2014-202021

IV.Wpfata wadium:
1.Przedkladamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie
wwysokosci
2.Zamawiajacy zwroci wadium na konto Wykonawcy nr
wbanku

V.Podwykonawca:
Informujemy, ze zamierzamy powierzyc wykonanie czasci zamowienia podwykonawcy:
l.Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawcow:

*^wprzypadku nie wypetnienia punktu dotyczqcego podwykonawcy Zamawiajqcy uzna, ze wykonawca bqdzie wykonywaf cafosc

zamowienia publicznego osobisde.

VI.Poleganie na zasobach podmiotow trzecich:
Informujemy, ze badziemy polegac na zasobach podmiotu trzeciego:
l.Nazwa podmiotu:

*^w przypadku nie wypefnienia ww. punktu Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca nie bqdzie polegaf na zasobach podmiotu

trzeciego.

VII.Czy  Wykonawca  jest  mikroprzedsiabiorstwem bgdz  mafym lub srednim
przedsiqbiorstwem1?

DTAK,(Jakim- wypefnia wykonawca)? NIE

VIII.Ponadto oswiadczamfv), ze:
1.Wybor oferty prowadzi/nie prowadzi2 do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego:

1)Nazwa towaru lub usiugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzic do powstania
obowiazku podatkowego:

2)Wartosc towaru lub usfugi bez kwoty podatku VAT:
2.Zapoznatem sie ze wszystkimi warunkami okreslonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz ze

akceptuje je w catosci.
3.Uwazam si^ za zwiazanego oferta przez 30 dni od dnia w ktorym dokonano otwarcia ofert.
4.W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postapowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego zobowiazuje sia do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z
projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w siedzibie Zamawiajacego,
w terminie przez niego wyznaczonym.

5.Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informaqe stanowiace tajemnica
przedsiabiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.) i nie moga bye
udostapniane. Na okolicznosc tego wykazuja skutecznosc takiego zastrzezenia w oparciu o przepisy
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z
2003  r.,  Nr  153,  poz.  1503 z  pozn.  zm.) w oparciu o  nastapujace  uzasadnienie:

Oferta zostala ztozona na  ponumerowanych kolejno stronach lacznie ze wszystkimi
zalacznikami wymaganymi przez Zamawiajacego.

c,.rrv -e^iurzad marszalkowskiUnia Europejska
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OFERTA

na

Wvkonanie zamowienia an.: ..Poprawa efektvwnosci eneraetvcznei w budvnkach
mieszkaniowvch ibudvnkach uzvtecznoscipublicznei w Gminie Cedrv Wielkie"^

wsvstemie .^aproiektui i Wvbudui".

ZADANIE 2 - Termomodernizacia budvnku Urzedu Gminv w Cedrach Wielkich wraz
z remontem wewnetrznei instalacii elektrvcznei

I.Dane dotycz^ce Wykonawcy;
Petna  nazwa  Wykonawcy:  
Adres siedziby:
NIP:.....REGON

TelFaxv
Adres e-mail:

II.Cena oferty:
W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferuj^/oferujemy speinienie przedmiotu zamowienia za
cen ryczattow^:
Cena catkowitazt
W tym stawka VAT% (zt)
Wartosc nettozt
(Wartosc brutto za dokumentacj^:(stownie:)
(Wartosc brutto za roboty budowlane:(stownie:)

Kryterium ,,gwarancja" -miesi^cy
*Wypelnia Wykonawca
Gwarancja musi bye wyrazona w petnych miesi^each. Zmawiaj^cy wymaga minimum 36 miesi^eznego
okresu gwarancji. W przypadku nie uzupetnienia w druku oferty pola ,,gwarancja" Zamawiaj^cy uzna,
iz Wykonawca zaoferowat 36 miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 0
punktow. W przypadku wpisania przez Wykonawc^ wyzszej niz 60 miesi^cy wartosci Zamawiaj^cy
uzna, ze Wykonawca zaoferowat 60 miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 40
punktow.

Zamawiaiacv:
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiajgcego:

Urzgd Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Ptazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Dnia

ZAtACZNIK NR lb do SIWZ
NS: ZP.271.9.2018

(piecz^c wykonawcy)

URZAD MARSZAtKOWSKiUma Europejskaa



•* Por. zaleceuiii Komisji z dnia: 6- maja. 2Q03 v. db^^ezqce defiiticji mikropizedsiebiorstw oraz. niahcii i svedmch
przedsiebiorsnv (Dz. U. L124z 20.5.200'3\. . 36}.. Te mfmrmaejie stf ^^magane ^ylqczm'e do celow sratystycznycii..
Mikraprzedsiebiorsnm: przedsifbiorstMo,. kidrw zanmdhia mniej niz 10 osob i ktorego roczny obrot. tub roczua: sumai
bilansomi nie przekmcza. 2 milioncnrjEllK..
Male przedsiebiorsnm: przedsiebiorstMou h'ove: zaiimdliiim mniej niz SO osob i ktorego roczny obror. bib roczna: simia:
bilausowa nie pizekracza. lQmilionawEl^K.
Srednie. przedsiehiorsnra^ przedsiebibrstim^, litore: niie: sir, miliropizedsiebiorsmami ani maiymi pizedsiebiorsncaim ii hove
zairndniajq mniej niz 250 osob i kfnuycfi. rnczny otmotl nik: pizekmcza. 50 milionaw EUR lub roczna. suma bilansowa. nie
przekracza 45 miliondwEUR.

^ Niepotrzebne skresiic.. Gdy wybor oferty prowad2ii dto powstania obowiazku podatkowego u Zamawiaj^cego, Wykonawca
zobligowany jest do wypeinienia pozyejj 1) i; 2)•w/pk(!:V-IJ'.l!. dftiku oferty.

Regionainy Program Operacyjny Wojew^dztwa Pon^skiego na lata 2014-2020^4

III.Ptatnosc
Zaplata realizowana b^dzie^ przelewem nai konfo Wykonawcy w okresie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT p^^ez^ Zamawiaj^cego. Na fakturze powinien znajdowac; si
numer umowy robot: budowlanych, ktdrej; fakturai dbtyczy.

IV.Wptata wadium:
1.Przedkladamy potwierdzenie, wniesieniai wadiurni w formie
w wysokosci—
2.Zamawiaj^cy zwroci wadium na. konta Wykonawcy nr
w banku

V.Podwykonawca:
Informujemy, ze zamierzamy powierzyc wykonanie cz^sci zamowienia podwykonawcy:
l.Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawcow:

*^w przypadku nie wypeinienia punktu dotycz^cego podwykonawcy Zamawiajqcy uzna, ze wykonawca bgdzie wykonywai catosc
zamowienia publicznego osobiscie.

VI.Poleganie na zasobach podmiotowtrzecich:
Informujemy, ze b^dziemy polegac na zasobach podmiotu trzeciego:
l.Nazwa podmiotu:

*^ przypadku nie wypeinienia ww. punktu Zamawiaj^cy uzna, ze Wykonawca nie bqdzie polegai na zasobach podmiotu

trzeciego.

VII.Czy  Wykonawca  jest  mikroprzedsi^biorstwem bqdz  malym lub srednim
przedsiebiorstwem3?

D TAK,(Jakim - wypefnia wykonawca)U NIE

VIII.Ponadto oswiadczamfvi. ze:
1.Wybor oferty prowadzi/nie prowadzi4 do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego:

1)Nazwa towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzic do powstania
obowi^zku podatkowego:

2)Wartosc towaru lub ustugi bez kwoty podatku VAT:
2.Zapoznafem si^ ze wszystkimi warunkami okreslonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz ze

akceptuje je w catosci.
3.Uwazam si^ za zwi^zanego ofert^ przez 30 dni od dnia w ktorym dokonano otwarcia ofert.
4.W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym post^powaniu o udzielenie

zamowienia publicznego zobowigzuje si^ do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z
projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w siedzibie Zamawiaj^cego,
w terminie przez niego wyznaczonym.

5.Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do  informacje stanowi^ce tajemnic^
przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenqi (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153; poz. 1503 z pozn. zm.) i nie mog^ bye
udost^pniane. Na okolicznosc tego wykazuj^ skutecznosc takiego zastrzezenia w oparciu o przepisy
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 19,93; r.. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.. j.. Dz. U., z.
2003 r., Nr 153, poz.. 1503: z. pozn.. zitl) w opai?ciu o nast^puj^ce uzasadnienie:

FunduszeO®  UR2ad marszalkowskiUnia Europejska
KSwojewOdztwapomorsk^coa
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PodpisData

2.

1.

Imi^ i Nazwisko

Osoby upowaznione do podpisania ofeity w imieniu wykonawcy

Oferta zceta^a ztozona na  ponumerowanych kolejno stronach ^^c^nie ze wszystkimi
zafgcznikami wymaganymi przez Zamawiaj^cego.

Unia EuropejskaUR24D MARSZAtKO^SKl
W01EW6DZTWA POMORSKIECO
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(podpis)

O'mi^, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wvkonawcv

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na     potrzeby      post^powania      o     udzielenie     zamowieniapublicznego

pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach

uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie",  w systemie ,^aprojektuj i Wybuduj",

prowadzonego przez Urz^d Gminy Cedry Wielkie^ oswiadczam, co nast^puje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:^^.

1.Oswiadczam,  ze   nie   podlegam  wykluczeniu   z    post^powania   na   podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2.Oswiadczam,  ze   nie   podlegam  wykluczeniu   z    post^powania   na   podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(miejscowosc), dniar.

(pelna nazwafftrma, adres, w zalelnoici od
podmiotu: N1P/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowanv przez:

Wykonawca:

ZALACZNIK NR 2 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2018

Dnia

Zamawiaiacv:
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiajgcego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wieikie

(pieczec wykonawcy)

Unia Europejska
CvropejiM f ii^dusi

Roiwoju neglcn^'nego

UR2AD MARSZAtKOWSKI
WOJEWODZrWA POMORSK1ECO

Fundusze
Europejskie
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(podpis)

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione z petn^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

zamawiaj^cego w bt^d przy przedstawianiu informaqi.
c), dniar.

(podpis)
UWAGA: wprzypadkugdy oiwiadczefiie nie doiyczy Wykonawcy, ha/ezy przekreiiic'oswiadczenie iub "wpisai "NIE DOTYCZY" .

OSWIADCZENIE  DOTYCZACE  PODWYKONAWCY NIEBDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOtUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam,   ze     nast^puj^cy/e     podmiot/y,     b^d^cy/e     podwykonawc^/ami:

(podac peing nazw^/firm^, adres, a takze w zaleznosci

od   podmiotu:    nip/pesel,   KRS/CEiDG),   nie   podlega/$   wykluczeniu   z    post^powania

o udzielenie zamowienia.

..„(mie/scowosc),6n\ar.

WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nast^puj^cy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoiuj^ si^ w niniejszym

pOSt^powaniu,  tj.:     (podac  pefng

nazwq/firm^, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/J3 wykluczeniu Z

post^powania o udzielenie zamowienia.

(miejscowosd), dniar.

(podpis)
i/WAGA:wprzypadkugdyoswfadczeme nfe chtyczy ^ykonawcy, iiaite^yprmknesfiid'odwracfczeii/eMiwpisac 'WiiOOTYCZ)'" •

OSWIADCZENIE OOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOtU^E

(miejscowosd), dniar.

UWAGA:wprzyp'adkugdyowiadczenienkd6tyczylVykdna^,na/^
Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na poidstawie

artustawy Pzp (podac maj^c^ zastosowanie podstaw^ wykluczenia sposrodwymienionych w

art. 24 ust 1 pkt 13-14,16-20 lub art. 24 ust. 5pktl) ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w

zwi^zku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podj^em nast^puj^ce srodki

naprawcze:

Funduszej^jURZaD marszaikoivskiUnfa Europejska
wojewOdztwa pomorskieco
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(podpis)

zamawia^^cegpOswiadczam, ze. speiniam. warunki: udziahji w/ post^powaniu okreslone: przez

w Specyfikacji Istotnych Warunkow/Zamdwieniaiw ust. V.

(miejscowosc), dniar.,

nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wvkonawcv

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj^ zamowienia pn.:

,,Poprawa efektywnosci energetycznej  w budynkach mieszkaniowych i budynkach

uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie",  w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj",

prowadzonego przez Urz^d Gminy Cedry Wielkie, oswiadczam, co nast^puje:

INFORMAOA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Zamawiaiacv:
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazyhskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

ZAtACZNIK NR 3 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2018

.........Dnia

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowanv przez:

Wykonawca:

Unia Europejska
ki fyndusz

URZAD MARSZALKQWSKI
6K>MORSKIECO

Fundusze
Europejskie
Program Regionalnya
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(podpis)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaty przedstawione z pefn^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

zamawiaj^cego w bf^d przy przedstawianiu informaqi.

fmiefscowoscJ,(in\Br..

(miejscowosc), dniar.

OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE PODANYCH INFORMAOI:

,   w  nast^puj^cym   zakresie:

(wskazacpodmiot i okreslic odpowiedm zakres dla wskazanego podmiotu).

INFORMAaA W ZWI^KU Z PbLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:  ;
Oswiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkow udziafu w post^powaniu, okreslonych

przez zamawiaj^cego w... (wskazac dokument i

wtasciw^ Jednostk^ redakcyfn^ dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziafu w post^powaniu),

polegamnazasobachnast^puj^cego/ychpodmiotu/6w:

Fundusze[orz^d marszaikowswUnfa Europejska

WOJEW^DZTWA POMOftSKIECO
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Nr
uprawnieh

Podstawa
dysponowania

Projektant w
specjalnosci

instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji

Projektant w
specjalnosci

konstrukcyjno -
budowlanej bez

ograniczen

Projektantw
specjalnosci

architektonicznej bez
ograniczen

Zakres wykonywanych
przez nie czynnosci

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w pelnieniu
samodzielnych funkcji

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w petnieniu
samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie na
stanowisku projektanta

Minimum jeden projekt
budowlany wraz z
uzyskaniem pozwolenia
na budow^ o wartosci
dokumentacji projektowej
co najmniej 30 000,00 zt
brutto.

(wskazac tytut projektu, nazw^
podmiotu na rzecz, ktdrego byi

wykonany oraz wartosc brutto
wykonanej ustugi)

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w peinieniu
samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie na
stanowisku projektanta
architekta.

Wyksztatcenie i
doswiadczenie zawodowe

Uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalnosci

Uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej bez
ograniczen

Uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalnosci
architektonicznej
bez ogranicen

Kwalifikacje
zawodowe

Imiq i
nazwisko

3

2

1

Lp.

Oswiadczam(y), ze:

nizej wymienione osoby b^dq uczestniczyc w wykonywaniu przedmiotu zamowienia

WYKAZ OSOB - ZADANIE 1

dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej
w Gminie Cedry Wielkie", w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj",

Zaf^cznik nr 4a do SIWZ
NS: ZP.271.9.2018

(pieczec: wykonawcy)

Unia Europejska
6oropeisV.i fun^igs*

UR2AD MARSZALKOWSKI
W0JEW0D2TWA. POMOftSKIECO

Fundusze
Europejskie
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Kierownik robot
elektrycznych i

elektroenergetycznych

Kierownik budowy

Projektant w
specjalnosci

instalacyjnej w
zakresie sieci, instalaqi

i urz^dzeh cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,
wodoci^gowych i

kanalizacyjnych bez
ograniczen

i urz^dzeh
elektrycznych i

elektroenergetycznych
bez ograniczen

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w tym
minimum 24 miesi^ce
doswiadczenia w
kierowaniu robotami
elektrycznymi jako
kierownik budowy lub
kierownik robot.

W okresie ostatnich pi^ciu
lat przed up^ywem
terminu skladania ofert
peinil funkcj^ Kierownika
Budowy przy realizaqi co
najmniej dwoch
zakohczonych inwestyqi
budowlanych dotycz^cych
termomodernizaqi
budynku o wartosci
inwestycyjnej nie
mniejszej niz 600 000,00
PLN brutto kazda

1
(wskazac nazw^ inwestyqi,
nazw^ podmiotu na rzecz,
ktorego byta wykonana oraz
wartosc brutto wykonanych
robot, okres realizaqi)

2
(wskazac nazw^ inwestyqi,
nazw^ podmiotu na rzecz,
ktorego byta wykonana oraz
wartosc brutto wykonanych
robot, okres realizacji)

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w pelnieniu
samodzielnych funkqi
technicznych w
budownictwie na
stanowisku projektanta

technicznych w
budownictwie na
stanowisku projektanta

*

Uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalaqi i

Uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi w
speqalnosci
konstrukcyjno -
budowlanej bez
ograniczen lub
odpowiadajace im
wazne
uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi,
ktore zostaty
wydane na
podstawie
wczesniej
obowiazujacych
przepisow albo w
innymi panstwie
upowazniajace do
kierowania
robotami
budowlanymi w
bez ograniczen

Uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalaqi i
un^dzeri
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych
bez ograniczeri

instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalaqi i
urT^dzeh
elektrycznych i
elektroenergetycz
nych bez
ograniczeri

6

5

4

Unfa EuropejskaMARSZALKOWSKf
W0JEW6DZTWA POMORSKIECO

Fundusze
EuropejskieSI
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Kierownik robot
instalacyjnych

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w tym
minimum 24 miesi^ce
doswiadczenia w
kierowaniu robotami
instalacyjnymi jako
kierownik budowy lub
kierownik robot.

uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalagi i
urz^dzeh
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodoci^gowych i
kanalizacyjnych
bez ograniczen
lub
odpowiadaj^ce im
wazne
uprawnienia do
kierowania
robotami
budowlanymi bez
ograniczen, ktore
zostaty wydane
na podstawie
wczesniej
obowi^zuj^cych
przepisow, albo w
innym panstwie

urz^dzen
elektrycznych i
elektroenergetycz.
nych bez
ograniczen lub
odpowiadaj^ce im
wazne
uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi bez
ograniczen, ktore
zostaty wydane
na podstawie
wczesniej
obowi^zuj^cych
przepisow, albo w
innymi panstwie
upowazniaj^ce do
kierowania
robotami
budowlanymi w
zakresie sieci,
instalagi i
urz^dzeri
elektrycznych i
elektroenergetycz
nych

•

7

i

Unia Europejska
Evropejjki Fssrs^ujz

:1

UR2AD MARSZAtKOWSKIFundusze
Europejskie
Pl ogra^n Rcgion^lnya
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PodpisData

2.

1.

Imi^ i Nazwisko

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

•

upowazniaj^ce do
kierowania
robotami
budowlanymi w
zakresie sieci,
instalaqi i
urz^dzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodoci^gowych i
kanalizacyjnych

Unia Europejska
rop^j}ki T ̂ ndus^

URZAD MARSZAtKOWSKi
W0JEW6DZTWA POMORSKIECO

Fundusze
Europejskies
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Nr
uprawnieri

Podstawa
dysponowania

Projektant w
specjalnosci

instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji

i urzqdzeri
elektrycznych i

Projektant w
specjalnosci

konstrukcyjno -
budowlanej bez

ograniczeri

Projektant w
specjalnosci

architektonicznej bez
ograniczeri

Zakres wykonywanych
przez nie czynnosci

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w petnieniu
samodzieinych funkcji
technicznych w
budownictwie na

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w petnieniu
samodzieinych funkcji
technicznych w
budownictwie na
stanowisku projektanta

Minimum jeden projekt
budowlany wraz z
uzyskaniem pozwolenia
na budow^ o wartosci
dokumentacji projektowej
co najmniej 20 000,00 zt
brutto.

(wskazac tytul projektu, nazw^
podmiotu na rzecz, ktorego byt
wykonany oraz wartosc brutto
wykonanej ustugi)

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w pelnieniu
samodzieinych funkcji
technicznych w
budownictwie na
stanowisku projektanta
architekta.

Wyksztatcenie i
doswiadczenie zawodowe

Uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,

Uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej bez
ograniczeri

Uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalnosci
architektonicznej
bez ograniczeri

Kwalifikacje
zawodowe

Imi^i
nazwisko

3

2

1

Lp.

Oswiadczam(y), ze:

nizej wymienione osoby b^dq uczestniczyc w wykonywaniu przedmiotu zamowienia

WYKAZ. OSOB - ZADANIE 2

dotyczy: post^powania o udzielenie zamawi'enia publicznego pn.: ,,Poprawa efektywnosd
energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w
Gminie Cedry Wielkie", w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj",

Za^qcznik nr 4b do SIWZ
NS: ZP.271.9.2018

(pieczec wykonawcy)

Unia EuropejskaURZAO MARSZAtKCWSK!
W0JEW6DZTWA POMORSK1EGO

Fundusze
Europejskle
Program Regior.ainy
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Kierownik robot
elektrycznych i

elektroenergetycznych

Kierownik budowy

Projektant w
speqalnosci

instalacyjnej w
zakresie sieci, instalaqi

i urz^dzeh cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,
wodoci^gowych i

kanalizacyjnych bez
ograniczeri

elektroenergetycznych
bez ograniczen

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w tym
minimum 24 miesi^ce
doswiadczenia w
kierowaniu robotami
elektrycznymi jako
kierownik budowy lub
kierownik robot.

W okresie ostatnich pi^ciu
lat przed upiywem
terminu sktadania ofert
petnit funkcj^ Kierownika
Budowy przy realizaqi co
najmniej dwoch
zakonczonych inwestyqi
budowlanych dotycz^cych
termomodernizaqi
budynku o wartosci
inwestycyjnej nie
mniejszej niz 400 000,00
PLN brutto kazda

1
(wskazac nazw^ inwestyqi,
nazw^ podmiotu na rzecz,
ktorego byta wykonana oraz
wartosc brutto wykonanych
robot, okres realizaqi)

2
(wskazac nazw inwestyqi,
nazw^ podmiotu na rzecz,
ktorego byta wykonana oraz
wartosc brutto wykonanych
robot, okres realizacji)

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w petnieniu
samodzielnych funkqi
technicznych w
budownictwie na
stanowisku projektanta

stanowisku projektanta

Uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalaqi i
urz^dzeri
elektrycznych i

Uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi w
speqalnosci
konstrukcyjno -
budowlanej bez
ograniczen lub
odpowiadajgce im
wazne
uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi,
ktore zostaty
wydane na
podstawie
wczesniej
obowigzujgcych
przepisow albo w
innymi paristwie
upowazniaj^ce do
kierowania
robotami
budowlanymi w
bez ograniczen

Uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalaqi i
urz^dzeri
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
bez ograniczeri

instalaqi i
urzgdzeri
elektrycznych i
elektroenergetycz
nych bez
ograniczeri

6

5

4

Unfa EuropejskaUR/,\D MARSZAtKO^SKI
woiew6dztwa pomorskieco

Fundusze
Europejskie
Progr^^ Regionalny
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Kierownik robot
instalacyjnych

Co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego w tym
minimum 24 miesiace
doswiadczenia w
kierowaniu robotami
instalacyjnymi jako
kierownik budowy lub
kierownik robot.

uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalagi i
urzadzeh
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych
bez ograniczen
lub
odpowiadajace im
wazne
uprawnienia do
kierowania
robotami
budowlanymi bez
ograniczen, ktore
zostaty wydane
na podstawie
wczesniej
obowiazujacych
przepisow, albo w
innym panstwie
upowazniajace do
kierowania

elektroenergetycz:
nych bez
ograniczen lub
odpowiadajace im.
wazne
uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi bez:
ograniczen, ktore
zostaty wydane
na podstawie
wczesniej
obowi^zuj^cych
przepisow, albo w
innymi panstwie
upowazniajace do
kierowania
robotami
budowlanymi w
zakresie sieci,
instalagi i
urzadzeri
elektrycznych i
elektroenergetycz
nych

7

Unia Europejska
urop^;iki Fndg

Razwoju Region^lncgo

MARS2ALKOWSK1
WOJEWOOZTW^ POMORSKIEGO

Fundusze
Europejskie9
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PodpisData

2.

1.

Imi^ i Nazwisko

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

robotami
budowlanymi w
zakresie sieci,
instalagi i
urz^dzeri
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

Unia Europejska
Cwr^pejski fn<Ju

i

MARSZAtKOWSKl
WO1E\v6DZTWA POMORSKIECO

Fundusze
Europejskie

gr^m Regionatrsy
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Pod pisData

2.

1.

Imi^ i Nazwisko

Osoby upowaznione do podpisania zobowigzania w imieniu udost^pniajgcego

3. Zakres  i  okres  naszego udziatu przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia,  b^dzie

nast^pujgcy:

Uwaga: Niniejsze zobowigzanie podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezb^dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia musi bvc ztozone do ofertv w oryqinale.

nast^pujgcy:b^dziezasoboww/wwykorzystania2. Sposob

Wzor zobowigzania podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezb^dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia

w post^powaniu o udzielenie zamowieniai puMcznego NS: ZP.271.9.2018, na. realizac^^ zamowienia
pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach
uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie", w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj",

Dzialaj^c w imieniu  zobowi^zuje si^ do oddania

do  dyspozycji  dla  Wykonawcy    biorgcego  udziat

w przedmiotowym post^powaniu swoich zasobow zgodnie z trescig art. 22a ust. 2 ustawy Pzp,

w nast^pujgcym zakresie:

Jednoczesnie wskazuie, iz:

1. Zakres    w/w  zasobow  przy   wykonywaniu   zamowienia    b^dzie   nast^pujgcy:

Za^^jcznik nr 5 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2018

(pieczec udostepniaj^cego)

Unia Europejs
Europejiki fwr^

A MARSZALKOWSKI
W0JEW60ZTWA POMORSKIEGO

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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PodpisData

2.

1.

Imi^ i Nazwisko

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

UWAGA: W odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj^cego, o ktorym mowa w art. 26 ust 2 ustawy PZP,
nalezy zal^czyc niniejszy wykaz oraz dokumenty potwierdzaj^ce, ze wskazane powyzej roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone

Data i miejsce
wykonania

Nazwa i ad res
odbiorcy

Wartosc brutto robot
budowlanych (PLN)

Przedmiot robot
budowlanych

Lp.

Wykaz robot budowlanych

Wykonanych, w ci^gu ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziaialnosci jest krotszy - w tym okresie

Zal^cznik nr 6 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2018

(piecz^c wykonawcy)

Unia Europejska
^irropejski f n<Jij

URZAD MARSZAtKOWSKt
wojew^dztwa pomorskieco

Fundusze
Europejskie
Program Regional^y


