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Powierzchtiia uzytkowa budynku: 212,6 m
Powierzctuiia zabudowy: 250,85 m2
Wysoko^d budynku: 6,07 m - budynek niski, parterawy
Kubatura-1 147,99 m3
K^t nachylenio polaci dachu - 23 St.,

Zesttwienie pomieszczefl:

zabudowy 251
ra^ rzntch 16.99 n

tadz. nr 164/3 i 377/1,budynku w micjscowo^ci Cedry Male

2. Zakres ^amdwienia.
Zamowienia obejmuje wykonanie ws^stkich prau prowa
^godnego z dokumentacje projektow^ dolyczectt  b d
Rybackiej wraz z instalacj^ elektroenergetyczn,    a a  m
Ogrzeiwaniem opartym o pompy ctepta potpo
przylegtego -utwardzenie obejkia budynku wraz z wyb d
dla samochoddw osobowych, w tym 2 dla osob niep^notp
Zamdwienle obejmuje fdwnlez  budow^  budynkt        p
w teehnologii tradycyjnej, jednokondygna    g    wvm
17,35 mi wysoko^^i 6,07m, zwienc^onegoda^b md  ad

t tcchniczne budynku

II. Tryb udzielenia zam^wienia publicznego.
1.Prz^targ nieograniczony. na podstawie art. 39 ustawy PZP
2.Warlose zamowienia jest mniejsza mi kwoty okieslone w przepisach wydanych n

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

L Hiamn ami ad
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ul, M. Ptazyntkiegu, 16^ $3-020 Cediy Wiefkie
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Przsdmiotzamowienia obejmuje:•t\. ••-
a)Wybudowanie obiektu kubaturowego;.-  .•
b)Zagospodarowanie lerenu przylcglego;
c)Wykonanie inslalacji elektrycznej,. ,
d)Wykonanie instslacji odgromowej,
e)Wykonanie instalacji oswietlenia, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z osprz^letn.
f)Wykonanie instalacji systemu wodociagowego z armatur^;
g)Wykonanie instalacji kanalizacji sanitartwj z wfzlami sanitarnymi wyposazonymi w
artnatur^;
h) Wykonanie wewn^traiej instalacji c.o,

3,W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiijziny b^dzie uzyskad   '
pozwolenie na uzytko^anie wybudowanego obiektu^

Ponadto Wykonawca zobowiazany bfdzit dot
4,Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu rob6t obj^tych

zakresem zamowicnia zostanie opracowany i przekazany Zamawiajacemu komplet
dokumentacji  powykonawczej   opracowanej   w wereji   tradycyjnej   (teczka)  oraz
elcktronicznej edytowalnej (rysunki-Auto Cad, wetsja nie wy^sza niz AutoCad 2013, pliki
tekstowe - Word lub Open Office oraz w formacie PDI

5,Roboty  ogdlnobudowlane  potm
posiadajacych odpowiednie upr wn                         rag
Zamawiajacy  oczekuje  udziatu w realizacji   ptzedmiotu  zamowicnia  kierowniki
z uprawnieniami w zakrcsie prac

6,Szczegofowy opts ptzedmiotu za

a)Projekt budowlany: braaZa atnZa
i  teleiechniczne, branza sanitarna                                 IW

b)Projekt budowlany sieci, przylra
9 do S1WZ;
c)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robbt - architektura i konstrukcja
stanowiacazalaczniknr lOdoSlWZ;
d)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robbt - roboty elektryczne - stanowiaca
zalaczniknT 11 do S1WZ.

7,W przypadku uZycia w dokumentacji okre^leii wskazujace na lyp, znaki towarowe lub
pochodzenie przedmiotu za^nowienia naleZy odczytywa^ je wraz z wyrazami lub

rdwnowaZne. Nazwy w^asne sa przykladowe, okreslaja klaa^ produktu i sfuZa ustaleniu
standwdu - nie wskazuja na konkretny wyrob lub konkretnego producenta. Wykonawcy

robdt przysfuguje prawo do ich zastapienia przez materialy i utzadzenia, o co najmnie
rownowaZnych parametrach  technicznym pod  warunkietn osiagni^cia zalozonych
tandardbw technicznych. Wykonawca proponujacy materiaty i urzadzenia zannenne

odpowiedz alny jest za sprawdzenie mozHwoSci ich za^to wama w reahzac i przedmiotu
zamowiema pod kaZdym wzgl^detn (w tym np,: w^a^ciwojci, wymiarbw, ci^Zaru, sposobu
transpottu i montaZu), Ptzed wbudowaniem materialbw Wykonawca zwr^ci si^
/ wmoskicm materiatowym zawierajacym nazw^ wyrobu oraz podstawowe patametvy do
ln^pektora nadzotu o zalwierdzenie danego wyrobu budowlancgo do wbudowania,

S. Zaleca sie dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania sic z przedmiotcm
zamowiema oraz zawarcia w ceme oftrty (roboty platne w formic ryczaltu) wszystkich
kosztow za roboty niezb^dne do prawidtowcgo ich wykonania zgodnie z technologia robbt
okreslonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot. Termin wizji lokalnej
nalezt uitalid indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr teletonu
S8S92 20 39. Zamawiaiacy informuie. iz nie dokonanie wizii lokalnei orzez



^. Wykonawea zohowipamy jest wykona^ p^ny zakres robdt, ktdry \est- konieczny
z punktu wisfeema. dofcuroMitohtp, ipszepisdw prawa, wiedzy leehmcznq  wtuJti
budowlaoej1, dla iszyskania JtoMEe^se^p e/ektu okrcslonego przez przedmiiGt zamdwieisjai,

^ wi?c wykonaid zastmnie her. wzgfsd lui na wystfpujtfcc truttao^i i ii&ri
ofcolicz^o^jakiemogij wvslgpie w tirakcif reahzacii

10.Wykonawcy pcnosz^ odpowwAialiWMi za zapozname ^i^  z ralezyl^^

z Izesci^ dolumeMaqi przetargowq oraz za uzyskanie wisrygodn^ informacji odnostwe
warunk^w i zobowipan, ktorc w jakikolwiek sposob moga wptyn^c na cen^ oferty lub
realizacj; robot.

11.Ponadto roboty budawlane nalezy wykonad w sposbb zgodny z przepisami ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane <tj. Dz. U, z 2017 r. poz, 1332 z pdzn. zm,),

prz^iisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowi(zujaoymi aktami prawa
odnosz^̂ cymi si; do przedmiotu zamowionia, aktualnymi polskitni normami i normami
branzowymi oraz wtasoiwymi przepisami bhp i ppoi.

12.Wezyatkie slosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zain^wienia
powttiny posiadac stosowne cenyfikaty, aprobaty technicztie i atesty wydane pnsez
upowa^niona instytuci^ krajow^.

13.Wszystkie  materiaty  budowlane  musza  spelniac  niezb^ne  wymagania  zgodne
z Polskntu Noi'iiiami.

14.Wykonawca zglosi do oiganow administracyjnych zamiar rozpoczpda oraz zakonczenia
robot budowlanyeh wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

15.Odbi^r rob6t budowianych powinien byd dokonany zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot"

16.Roboty tymczasowe i towaizyszace winny byd wliczone oraz skalkulowane tacznie
z robotami podstawowymi

17.Wykonawca zobowi^zatiy jest do udzielenia okresu gwarancji nie krdtszego niz 36
raicsi?cy, liczac od daty podpisania protokolu odbiom koftcowego. ^u^szy niz 36
miesi;c  okrea gwarancjt bedzie punktowany zgodnie z zasadami okreslonymi w XIV
niniejazcj S1WZ.

18.Sprzpt budowlany wykorzystywany do reaJizacji przedmiotowego zamdwienia powinien
posiadad aktualne przegl^dy i badania.

19.Do wykonania niniejszej inwestyeji musz^ bye uiywane materiely nowe dopuszczone do
stoaowania w budownictwie, sp^niajace warunki okreilone w Ustawie o wyrobach
budowianych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.

20.Przy realizacji robdt obj;tych niniejszym zamdwieniem Wykonawoa must praestrzagad
przepisdw dotyczacyoh ocbrony srodowiska, a w szczegdlnoSci:
-segregowac i wtaSciwie utylizowad odpady,
-w s^siedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzid prac w porz^ nocnej, w godz
22 • 6,

-stosowad technologic ograniczajace pylenic przy skladowaniu i wykorzy^taniu
tnaterialdw sypkich

20.W zakresie kazdego zadania Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu
budowy oraz prowadzenia prac w sposdb nie zagrazajacy osobom trzecim

21.Plac budowy b^dzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowv
22.Wymagania, a ktdrych mows w art. 29 uSt.3a ustawy PZP - obowi^zek zatmdniema na

podstawie umowy o prac?. Zatnawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca
przy  realizacji   przedmiotu zamdwienia zatrudnia) pracownikdw ztttrudnionych na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu praepisdw Kodeksu Pracy

^atkaw^



1) sposdb dokumentowania zatrudnienia osbb, o ktorych mows w art. 29 ust. 3a ustawy
PZP:

a)najpozniej w dniu przej?cia placu budowy Wykoniwca dostarczy Zamawiajacemu
kompletny Wykaz  Pracownikow przeznaczonych do realizacji   zam^^  en a  ze

ika^aniem imienia i aazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju iimowy 0 pracf
ori^ wymiaru etatu podstawy z pizypisanymt do tych osob czynnosciami, kto e
b^dzie wykonywac w ramach umowy o prac^, ktory stanowi^ b^dzie zalacznik do

b)roboty budowlane objfte przedmiotem omowy b^d^ swiadczone przez osoby
zatrudnione na podslawie umowy o prac^ w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy
zwane  Pracownikami wymienione  w zal(czniku  do  Umowy pn.  „ Wykaz
Praoownikdw

c)W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezraie w?tpliwosc co do spoaobu zatrudnien a
per melu - moie zwroci^ sip z wnioskiem o prz^irowadzenie kontroli przez

Panstwow? Inapekcjp Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie
Pracownikdw s? zatrudnione na umow^ o pracp,

2)uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spehuania przez wykonawcp wymagan,
O ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytuiu niespetnienia tych wymagan;

a)W celu kontroti przestrzegania postanowieti umowy przez Wykonawc^ przedstawiciel
Zamawiaj?cego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestnicz?cego w realizacji przedmiotu umowy, na okolicznosc zgodnosci w Wykazem
Pracownikdw, o ktorym mowa w pkt 1 lit a powy^ej,

b)Zamawiaj?cy dopuszcza moiliwosc zmiany osob, pray pomocy, ktdrych Wykonawca
^wiadczyi bpdzie przedmiot umowy, na inne posiadaj?ce co najmniej tak? sam? wtedzp,
doswiadczenie i kwalifikacje opisane w S1WZ z zachowaniem wymogdw dotycẑ cych
zatrudniania na podsiawie umowy o pracp. O planowanej zmianie osob, przy pomocy
ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowi^zany jest
niezwlocznie powiadomid Zamawiaj^cego na pi^mie przed dopuszczeniem tych os6b do
wykonywania prac.

c)Za niedopetnienie wymogu zatradniania Pracownik^w Swiadcz|cych przedmiot umowy
na podstawie umow)r o pracp w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokoki kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracp ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracp
(obowiazujacych w cbwili stwiertkenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawcp wymogu zatrudniania Pracownikdw swiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracp w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesipcy
w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu ~ za
kaid? osob^ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prac^ zgodnie z wykazem osob
0kldrym mowa w pkl 1U ust 22 ppkt 1 S1WZ.

3)rodzaje czynnoSci niezbadnycb do reatizacji zamowienia, ktorych dotycz? wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc^ Uib podwykonawc^ os6b
wykonujacycb czynnoki w trakcie realizacji zam6w enta
m) roboty konstrukcyjne, w tym: roboty ziemne, zbrojenie, beton, konstrukcja wi^iby
dachowej;
b)wykonanie architektury (roboty murarskie, roboty izolacyjne, wykonanie komindw,
wykonanie tynkdw wewnetrznych, gtadzi  i  okladzin iciennych wewn^trznych,
wykonanic posadzek, wykonanie suiitdw podwieszanych, termoizolacja, stolarka okienna
1drzwiowa, poktycie dacbowe, elewacja);
c)wykonanie zagospodarowania terenu (korytowanie, betonowe obrzeia, krawe^niki
betonowe, obejicie wok6t budynku, parking^, dojazd);
d)wykonanie instalacji elektrycznych;

UniaEurSfMJska •



1)Nie podlegaj* wykluczeniu;
Brak podstaw do wykiuczenia, o kt^ryoh mowa w art, 24 ust. 1 oraz 24 usl. 5 pkt 1) ustawy
PZP zostanie wst^pnie zweryfikowany na podstawie przedfoionego wraz i. ofert^
oSwiadczenia- wg wzoru na zalaczniku nr 2 do SIWZ.

2)Spelniaja waninki udziatu w poit^powaniu dotycz^ce;

a)Kompetencji lub uprawnie^ do prowadzenia okrtilonej dzialainoici zawodowej,
o Ue wynika to z odr?bnych przepisAw;
Zaraawiajacy nie wyznaczs szczegdlowego wanmku w tym zakresie,

b)Sytuacji ekonomicznej i flnansowej.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegoiowego warunku w tym zakresie.

hrmujic^ m w panllinibtttwym port?powaniu o udzielenie zraowiriiiiai
publicznego zas^oaowana zostaroie Izw. ^pwocedura odwrocona'*, o k(6r^ mowa w art. 2^^

ustawy PZP. Zamawiaj^̂ cy stosuj^c powyzsz^ procedur^, w pierwszej kolejnofci dokona
wst^pnego badania i oc^iy ofett, a nast^pnie zbada, czy Wykonawca, kt^rego oferta zostala

occniona jako najkorzystntejsza, nie podlega wykluczetiiu, sp^lnia warunki udzialu w
post^puwaniu oraz czy jego oferta nic podlega odrzuo^rau
2.Przedmiotowa  inwestycja jest   dofuiansowana w ramach Programu Operaeyjnego
, ,Rybactwo i Morze" w ramach dziatania ,.Rea!izacja lokaltiych  trategu roz^ou
kierowanych przez spolecznoSii".

3.Zamawjaj^cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4.KodWap6lnegoStawnikaZam6wtei)(CPV):
4S1O000O-8 Przygotowanie terenu pod budow^
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemia kompletnych obiekt^w budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii l^dowej i wodnej
454OO000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowltmych'
453l0000-3RobotyinKalacyjneelcktryczne.   .
4533O00O-9 Roboty instaiacyjnewodno-kanalizacyjnei sanitarne'
45300000-0 Wykonywanie inaalacji budowlanych. ;  , .;
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000 Wykonywanie instalacji ciepinych, wodnych, wentylacyjaych i gazowych

IV. Tertnin wykonania zamdwienia.
ZamBwiajacy ustala nastepuj^cy lermiti wykonania zamowienia; od dnia podpisania umowy
do 19.04.2019 r. (za tcrmin wykonania zamowienia uznaje si? uzyskanie przez Wykonawcp
prawomocnej i ostatecznej deeyzji o pozwoleniu na uzytkowanie)

i d^vltu mciitiac in powykoeiarwczei-
iajflcy

e)wykofianie sited w^^ttoMrx^ (wcc wodod^gowa wtaz z  puzylaezamii, siei
i przylacza ksoaiJ izz^ii ja^^
f)wykcnanie inslal^ ĵ i i wodloraiagciKt - kanalizacyjnej (kanalizacj ia sannsrua1, instslaeja

ddX



a) Zdolnofci wchnicmej i zawodowej
1.Warunefc ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat

pried uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
kr^tszy, to w tynt okresie, wykonai i prawidlowo ukohczyl budow^ lub rozbudowe lub
przebudow^ budynku. o wartoki minimum: 500 000,00 zl brutto.

2.Wamnek ten zoslanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, Ze dysponuje lub b^dzie
dysponowaf nastepuj^cyroi kluczowymi osobami

a)Kierownik Budowy - mmimaina iiczba osob1 1. kwaliftk^cje: uprawnienia budowianc do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanci bez
ograniczen iub odpowiadajace im waznc uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane
na podstawie wczeSniej obowiazujacych przepisow, doswiadczenie zawodowe: wokresic

ostatnioh pi^ciu lat przed uptywem terminu sktadania oiert petnil funkcj^ Kierowtiika
Budowy przy realizacji   zakoficzonej   inwestyeji   budowlanej   o  tacznej   warto ci
inwestyoyjnej nie mniejszej niz SO0 000,00 PLN brutto,

b)Kierownik Rob&t Sanitamych - njinimalna Iiczba osob: 1; kw^lifik.^eje1 uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii  w specjalno ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeti cieplnych, wentylaoyjnych, gazowych,
wodociagowycb i kanalizacyjnych wydanc na podstawte obecnie obowiazujacych
przepisow, doiwiadczenie zawodowe: w okresie ostatntch pi^ciu lat przed uptywem

terminu skladania ofert pelnil funkcj^ kierownika rob^t instaJacyjno-sanitarnycb na
zakonczonej inwestyeji budowlanej.

c)Kierownik Robdt elektrycznych - DiJnimaJ^^Uezbfl.o^^'b. ; . Jj kwalifik^cje: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniozeii lub odpowiadajace im
waZne uprawnienia budowlane,  ktbre  zostaty wydane  na  podstawie weze^niej
obowiazujacych przepisow, doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnieh pipciu lat
przed uplywem terminu skladania oiert pelnil fiinkej^ Kierownika robot elektrycznych
pny realizacji zakmiczonej inwestyeji budowlanej

Do pelnego wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca powinien zatrudnid
wystarczajaca Hczbp wykwalifikowanego personelu gwarantujacego wlaSciwa, jakok
wykonanycb prac,

UWAGA:
Zamawiajacy, okreSlajgc wymogi dla baidej oioby w zakresie pnsiadanych uprawnitA
budowlanyrh, dopuszcza odpowiadajace im uprawnirnia budowlane, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow oraz ndpnwiadajace im

uprannienia wydane obywatelom panslw Europejskiego Obszam Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezenicm art. 12a oraz iunych przepisbw ustawy
Prawo budowlane (tekst jednotity: Dz. II. z 2017 r. poz. 1332 z p^in.zm.) oraz uslawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafctwich eztonkowikich
UnM Europejskiej (Dz. II.  z 2008 r. nr 63, poz. 394 z pd^^i. zm.j.

VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o ktdrych mow* w art. 24 uit. 5 pkt 1) ustawy
?ZP.
I. Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postfpowania o udzielenie zam^wienia

publicznego wykonawc^:
a) w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje, w atwierdzonym przez s^d ukladzre

w post^powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. I
uslawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z p6zn, zm.J
lub ktdrego upadlosd ogtoszono, z wyj^tkiem wykonawcy, ktbry pa ogtoszeniu upadtaki



2.W celu wst^pnego wykazanii spdnimia warunkdw udzialu w post^powaniu, ^ ĵj^
zoferta nalezy ztozyc
Wypelnione oswiadczenie o spetnianiu waninkow udziahi w post^powaniu - wg wzoru
nazaIqczniku3doS[WZ;

3.Wykunawca. ktdrego oferta  zostata  uajwy*ej   oceniona w przedmiotowym
postypowaniu, celu potwierdzenia braku pudstaw do wykluczenia pg pneip^t
wezwameZamawiaiaceao. ztozy nasty puj^c* dokumen
Odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i infomtacji o dziafalnoici
go ipodarozej, jezeli odrybne praepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencjj
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykiuczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. I
u tawy PZP.

4.Wykonawca,  ktdrego  oferta  zostala  ntjwytej   oceniona w przedmiutowyni
posiyponaniu,   celu    potwierdzenia   speiniania    waninkow  udziaiu
w postypowaniu. nawezwanieZamawiaj^cego. zlozy naslypuj^ce dokumenty:

a)Wykaz robot budowlanych w zakresie wskazanym w ust. V pkt.  2 lit. c) SIWZ
w 'konanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich piyciu lat przed uplywem ternunu
skJadania otert, ajeieli okres prowadzenta dzialalnosci  jest krolszy-w tym okresie, wraz

z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotbw, na rzecz
ktbrych roboty te zostaly wykonane, z z^aczeniem dowodbw okre^Iajacycb cz.y te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnoici infermacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowianego i prawidlowo ukoticzone,
ptzy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje b^dz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane • wedlug wzoru
na zalgczniku nr 6 do SIWZ.

b)W zakiesie wskazanym w ust.  V pkt.  2 lit.  c) mniejsz^ SIWZ - wykaz. os6b,
skicrowanych przez wykonawcy do realizacji zambwienia publiczn^o, w szczegblnosci
odpowiedzialnycb za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowycb, uprawnieii, do^wisdezenia i  wyksztatccnia niezb^dnych do

VII, Wykira oiwiadici^^ ii tlolauucmtw* jaki^ majg dostftirciyi Wykena^y w ctM
potwierdzenia bi-aku ^odblaw do wykl^czenia ora^ tpe îianla wanwkfiw udzwihn
w post^powaiitui  a wdiieieuie iamiwien"H ^ublicznego.

1. W celu watcpncgo wykazanit braku poditaw do wykluczcnii, o btArydi mow* w art.
24 art. I oraz 24 ust. 5 pkt 1) usUwy PZP, wraz z oftrt^ naleiy zlozy^:
Wypelnione oiwiadczenie o braku p^dstaw do wykluczenia - wg wzoru na zat^̂ wniku nr 2
do SIWZ.^^^^^^^_^^

twarcia ofert, 0 k^or^ mowa w art, 86 ust, 5 ustawy PZP, przeka^uje ZamawiaJE^ceTnu
oswiadczenie o przynale^nosci lub biaku przynateznoscr do lej samej gnipy kapitalowej,
o ktdrej mowa w art. 24 ust. I pkl. 23 ustawy PZP. Wraz zo ztozeniem o^wiadezenia,
wykotiawca tP0^c przodstawtd dowody, ze powi^zania z innym wykonawct^ tti^ prowadz^
do zaktocenia konkurencji w postfpowaniu o udzielenie zambwianja. Wzor oswiadczenia

me ido t^pniony wraz z informacj^ z otwarcia ofcrt na stronie internetowej
Zamawiaj^cego,^______^____._^__________,

zawart  akhd zsMwierttzDn^ prammawtetuym posianowieniem m^d^, jezeli lakW me
przewitiuje zaspokcjenia witr^de^ii psznc likwidacj^ majgtku upatHego, chyba zft mi
zaizgdzil likwidacj^jego majiipkui wtuyiieart. 366ust. 1 ustawyzdnia 28. ludegn 2603 r
Pr&wo upadfewkwe (Dz. y. z.2©i5 r, .  pose. . 2.33, zpbzn. zm.);



wykonania zatnbwienia publicznego, a takze zakrcsu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacj^ o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru zali^cznika
nr 4 do SIWZ;

5.Dowodami o ktdryoh raowa w usl VII pkt. 4 lit a) s^:
1)Referencje/poswiadczenie bad/ inne dokumenty wystawionc przez podmiot, na rzecz

ktorego roboty budowlane byty wykonywane
2)w pi^ypadku zambwieh na roboty budowlane - oswiadczenie Wykonawcy - jezeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawoa nie jest w stanie
uzyskab po^wiadczenia o ktbtym mowa w pkt. 1).

6.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkbw udziahi w post?powaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zambwienia, lub jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach lechnicznych lub zawodowych innych podmiotbw, niezaleznie od
charakteru prawnego I^czacych go z nim stosunkbw prawnych.

7.Wykonawca.  ktory polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotdw, musi udowodni^ zamawiajacemu, ze realizujac zambwienie, bpdzie dysponowal
niezbfdnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnoaci przedslaw^j^c zobowi^zanie lych
podmiotbw do oddania mu do dyspozycji niczb^dnych zasobbw na potjzeby realizacji
zamowienia - wg wzoru na zatgczniku nr S do SIWZ.
S. Zamawiaj^cy oceni, czy udost^pniane wykonawcy przez inne podraioty zdolnoSci
tcchniczne lub zawodowe pozwaiaj^ na wyka^nie przez wykonawc^ spehiiania warunkbw
udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. I pkt. 13-22 i 24 i ust 5 pkt I) ustawy P^p
9.W odniesieniu do warunkow dotycz^cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia. wykonawcy mog^ polega^ na zdolnosciach innych podmiotow. jeitli podmioty
le zrealizuj^ roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolno&ci s^ wymagane.
10.JeZeli zdolno^ci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w uat. 8, nie
potwierdzaj^ spetnienia przez wykonawcy warunkow udzialu w poat^powaniu lub zachodz^
wobec tych podmiotbw podstawy wykluczenia, zamawiaj^cy Z^da, aby wykonawca w
termini e okrc^onym przez zamawiaj^cego;

1)zastapd ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowi4za^ si? do osobistcgo wykonania odpowiedniej cz^^ci zamowienia, jeieli wyka^e

zdolno^ci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w ust. 8.
11.Wykonawca, ktbry powohije si? na zasoby innych podmiotbw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania. w zakresie, w jakim powoluje si?
na ich zasoby, warunkbw udziahi w postypowamu sklada takie osvHadczeni? wg wzoru na
zat^czniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotycz^ce tych podmiotow.
12.Wykonawca.   ktbry   zamierza   powierzyc   wykonanie  cz^sci   zambwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziahi w post^powaniu sklada takZe oSwiadczenie wg wzoru na zal^czniku nr 2 do SIWZ -
dolyczace podwykonawebw.
13.W przypadku wspblnego  ubiegania si? o  zambwionie  przez  wykonawebw,
oiwiadczenie wg wzoru na zal^czniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ sklada ka^dy z wykonawebw
wspblnie ubicgajacych si? o zambwienie. Dokumenty te putwierdzaj^ spclnianie warunkbw
udziahi w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktbrym ka^dy z wykonawebw
wykazuje spehuanie warunkbw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
14.Podwykonawcy.

a.Zgodnie z art. 36b Zamawiaj^cy z^da wskazania przez Wykonawc? w ofercie cz?i i
zambwienii, ktbrych wykonanie zamierza powierzyb podwykonawcom, i podania przez
wykonawc? firm podwykonawebw,
b.Zamawiaj^cy Z^da, aby przed przyst|pieniem do wykonania zambwienia wykonawca
podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawebw i osbb do kontaktu z nimi.



^p
Dokiimenty spo^^dzone wj^zyku obcym b^d^ sktadane wrazztiumaczeniem najpzyk

polaki, poswiadczonym przez wykonawcpr
16.Dokumenty potwierdzaj^ce  spetnianie warunkow udziatu  w postppowaniu bpda
sktadane w formie ory^inaiu lub kopii poswiadczonej za zgod^o^d z oryginaiem pr/e/
wykonawc^.  Zamawiajaoy  moie  i^̂ dac  przedsiawienia  oryginatu  lub  notarialnie
powiadc7̂ ^nej kopu doku^ientu wyta^zuie wtedy. gdy ziozona przez wyko^awc^ kopia

dokumenlu jesl nieczyteina lub budzi w^tpliwosci co dnjej prawdzi^o^ci
17.W przypadku wykonawc^w wspbinie ubiegajacych sip o udzieienie zambwienia oraz
w przypadku innych podinioiow, na zasobach kinrych Wykonawca polega na zasadach
okraslonych w art.  22a ustawy PZP, kopie dokumentbw dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotbw musza byd poswiadczone za zgodnosd z oryginalem
odpowiednio przez wykonawc^ lub te podmioty,
18.Jezeli  wykonawea  ma siedzibp  lub miejsce  zamieszkania poza  terytonum
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow. u ktorych mowa w pkt. 3.

1) lit, a - sklada dokument lub dokumenly wyslawione w kraju. w ktbrym ma siedzibp
lub m^ejsce zamieszkania. potwierdzaj^c odpowiednio. ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogioszono upadtosci.

19.Dokumenl, o ktbrym mowa w pkl. 18 powinien byd wystawiony nie wcze^niej niz
6 miesii^ey przed u^ywem terminu sktadania otert ,
20.Jezeli w kraju w klbrytn wykonawca ma siedzibp lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zanie zkania ma osoba, ktbrej dokument dotyczy, nie wydaje si^ dokumentbw, o klbrych
mowa w pkt. 18, zast^puje sip je dokumenlem zawieraj^cym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazamem osoby albo osbb uprawniorych do jego reprezemacji, lub
oSwiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyd, ztozone przed not nu em lub przed
organem  ladowym, administracyjnym albo  organem samorz^du  zawodowego  lub

go podarczego wiasciwym zc wzglpdu na siedzibp lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
21.W przypadkg w^lpliwosci co do Iresci dokumentu zlo^onego przez Wykonawcp
majacego siedzibp lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja przetargows moZe zwrociC sip do wtasciwych organow odpowiednio kraju,
w klbrym wykonawca ma siedzibp lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
doiyczy, o udzielenie niezbpdnych infunnacji dotyczacych tego dokumentu.
22.Jczcii jest  to niczbpdne do zapewnicnia odpowiedniego przebiegu postppowania
o udzielenie zamowienia, zamawiajacy moke na kazdym etapie postppowania wezwac
wykonawcbw do zlozenia wszystkicb lub nicktbrych oswiadczen lub dokumentbw
potwierdzajacycb, t.t nie podlegaj^ wykluczeniu, spelniaja warunki udziatu w postppowaniu,
a jeZeti zachodz^ uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzedmo o^wiadczenia lub
dokumenty nie sa ju aklualne, do ztozenia aktnalnych oswiadczen iub dokumentbw.
23.Wykonawca  nie  jest   obowi^zany do  ztozenia oswiadczen  lub  dokumenibw
potwierdzaj^eych brak podstaw do wykluczenia oraz spelnianie warunkbw udzi^u
w poslppownniu, jeieli zamawiaj^ey posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ee tego
wykonawcy lub moze je uzyskab za pomoc^ bezpiatnych i ogblnodostppnych baz danych,

zaangMowanyeli w te roboty buckwthm. t tiklt zawiadamial i pnekazywat Werm^cj ie na
lemai nowych podwykanawcbw, feubnym w pbiniejszym okresie ^tera pawierzyt
realizacjp rob6t budbwianyebi
c. Jez.efi rmiiiia slbo rezygraa^ia i podwykonawcy d'ofyczy pedmiota, na1 klbregp zasotoy
wykonawca powoiywai sip^ na zssadlacl^ okreslonych w Rozdziate V w c^lhu - wykaza^^t
spelniama warunkbw udziiahi w jjoaippowaniu, o ktbiycb mowa w Rozdziele V wykonaw ca
jest obowiazany wykazab zamaiwij^OHim^ iz propon^wa^y inny po^wyltowa^^i Into
wyfto^awca s^wnodzieBiwe ^pe^^i^ je w s^i^^ruu nie mniejKzyiT]1 ni^ wyn^B^arav v^ Era^e^e

di^i
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VIII. Informacje o sposobic porozumitwania sip Zamawiaj^ctgo z Wykonawca mi oraz
przekazywania oiwiadczen lub dokumentdw, a takie wikazanle o)6b uprawnlonych
do porozumiewania si^ t Wykonawca mi

1 Do kontakiowania si? z wykonawcami upowa^uony jest:.  •
w jprawach forraalno-prawnych:
Magda Wozniak, w dniach od pn. do pt.   w godzinach  8:00 - 14:00, e-mail:
magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, fen: 58 683-61-66

w iprawach merytorycanych:
Krzysztof Dziaduszewski, w dniach od pn. do pt. w godz.  8.00 - 14:00, e-mail:

2.W niniejszyro postppowaniu o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
infonnacje Wykonawcy przckazuj^ za poSrednictwem faksu lub poczty clektronicznej
(w Ibrmie pliku pdf oraz doc.) na adres e-mail: magda.wouiiak@lcedry-wiclkic.pl
Zamawiajacy prz^cazuje informacje za posrednictwem faksa lub poczty elektranicznej
z zastrzezemem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pis mna

3.Forma pisemna zastrzezona jest dla skladania oferty wraz z zalacznikami, w tym
o^wiadcze^   i   dokumentow potwierdzajacych  spelnianie  warunkow udzialu
w postepowaniu oraz pelnomocnictw

4.W przypadku braku  potwierdzenia  otrzymania wiadomosei  przez  Wykonawc?,
Zamawiaj^cy domniema, it pismo wyslane pizcz Zamawiaj^cego na numer faksu lub na
poczt? elektroniczn^ zoslata mu dor^czone w sposdb, kt^ry umo^liwil Wykonawcy
zapozmuuc ;i?z tresci^pi ma

lXWymagania dotyczgce wadium
1.Waninkiem udzi^u w post^powaniu o udzielenie zamdwienia iest wniesienie wadium
w prawiiHowej wysokoSci 10 000,00 zt.
2.Wadium moze by6 wniesionc w pieni^dzu, por?czeniach bankowycb lub por^czeniach
spdMzielczej  kasy oszczednoSoiowo - kredytowej (musi byd por?czniem pieni?znym),
gwarancjach bankowych. gwarancjach ubezpieczeniowych oraz por?czeniach udzielanych
przez podmioty, o kldrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku
0ulworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci (art. 45 ust. 6 ustawy),
3.Wadium wnosi si? przcd upiywem lerminu skladania ofert.
4.Wadium wnoszone w pieni^dzu wplaca si? przelewem na poniZszy rachunek bankowy
Zamawiajacego: BS w Pruizrau Gda^skim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
5.Wykonawca wnosz^cy wadium w pieniadzu zobowiazany jest  do wplacenia go
odpowicdnio wczesniej, lak aby znalazdo si? ono na koncie Zamawiaj^cego przed data
1godzina skladania ofert
6.Wadium wnoszone w formie niepienipznej powinno byd wystawione na Cmin? Cedry
Wielkie, ul. M. PlaZyhskiego 16. 83-020 Cedry Wiclkie. Oryginal dokumentn naleiy dozyd
w opisanej kopercie wraz z orertg, natoraiasC potwlerdzong xa zgodnosd z oryginalem
kserokopi? nalezy dolgczyd do oferty.
7.Dokutnent  por^czenia/gwarancyjny powinien przewidywad uttatp wadium na rzecz
Zamawiajacego w przypadkach okre^lonych w pkt. 8 i 9
8.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiajacego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy
Wykonawca, ktdrego oferta zosiala wybrana:

w szczegdinoSci rejcstrow publicznych wrozumicniu usiawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o infbrmatyzacji dzialaincSci podmioiow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 orazz 2016 r. poz. 352} W takiej syluacji zaleca sip aby Wykonawca wskazal
Zamawiajacemu sygnatnr? postppowanb, w ktdrym wymagane dokumenty,

diijdj



6.Zaieca sip, aby kazda ze stron oferty byta ponumerowana i zaparafowana prez
Wykonawc^ lub osob^/osoby upowaznione do reprazentowania Wykonawcy,

7.Oferta wraz e wszystkimi zalacznikami musi bye podpisana przez Wykonawc^ lub
o be/osoby upowateione do reprezeitiowania Wykonawcy. Peinomocnictwo powinno
bye dolaezone do oferty o ile nie wynika z innych zaiaezonych dokument^w.
Peinomocnictwo powinno bye zioZone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii,

8.Zaleca sip zaiaczenie przcz osoby fizyczne skiadajqee ofertp, dokumentdw, z ktdrych
b^dzie wvnikalo upowateienie do podpnama oferty

9.Poprawki powinny byd naniesione czytelnie i sygnowane podpiscm Wykonawcy lub
o )by/os6b upowainionych do raprazentowama Wykonawcy,

10.Wykonawca wskate w ofercio. ktoro z cz^sci zamdwienia zami^za powicrzyd do
wykonania podwykonawcom

11 Wykunawca winien umicScid ofert^ wraz z zat^eznikami w zamkniftej kopercie
zaadresowanej na adrcs:

a.odmdwi po ĵ'isaiMi'iiiim '̂w^ n^^i^̂ io*Bch okrê lonycb w oftrde,
b.niewHiesiczBbczpieCMiri^m^ie^Wg^ wykonania umowy,
c.zawarcieumowy !a^dl^̂ e.nieme^ii^ z przycxyn lez^cych.  po sironie Wykmowcy.

9,Ponatta   Zamawiajqey zatrzymzi  ^whim wraz z  odsetkitni, jeteli  Wykcm t̂^ca
wodpowiedzi na wezwunie o ktauynm srwm^ w art. 26ust 3 i 3a, z przyezy^^ le^st^c^^ p^jego
stronie, me zfozyt o^wiadcteii lute dbkuirn^iWow potwierdzajqcyeti okolieziio^^i, a kldryeJt
mowttwsrt. 25mt. 1, os^fi^IcBeiiiiBh.^^̂ kl^^^im mowa wart. 2^amt. t, pdtiamocnict^ hb mt
w^razit zgody m popia^ie^k oiw^̂ ki, o kli^ej mows w art. 87 osl 2 j*t. 3, )• poodln"*ali3

brak moziiwcisci wyftraniaoferly afo^ow^ pfzez Wykonjrwc^jakomjkoFzyslni^s^ej.
10,Wadium miisi zabezpiec^ac ofert^ w caiym okresie zwi^zania ofert^, kt6ry wynosi 10
dni od uj^^ywu tenninu skladania ofert.
11,Zamawiajaey zwrdci wadium dla Wykonawcy na aasadach okreSlonych w art  46
ustawy PZP.

X.T^nnin zwii)zania ofcrt^.
1,Termin zwi^zania oferta w ninieJBzyra post^powaniu wynosi 30 dni,
2,Wykonawca samodzieinie lub na wniosek Zamawiajacego mote przedlu^yc temun

zwiazania oforta, z tym Za Zaraawiajaoy mote tylko raz, Co najmniej na 3 dni pfted
upiywem terminu zwiazania oferta, zwrocic si^ do wykonawcow o wyraienie zgody na
pizedlutenic tago terminu o oznaczony okres, nie diuis^y jcdnak nia60 dni.

3,Uicg terminu zwi^zania oferta rozpoczyna si^ wraz z upiywem terminu skladania ofert.

XI.Opis sposobu przygotowania oferty.
1.Oferta powinna zostad sporzadzona wediug wzoru fonnularza oftrtowego, stanowiaccgo

zai(czniknr I do S1WZ.
2.Do oferty nale^y dot^czyd dokumenty; wypeinione wst^pne o^wiadczenie o speinianiu

warunkOw udziaiu w post^powaniu - wg wzoru na zalaczniku nr 3 do STWZ, wypeinione
wstepne o^wiadczenie o braku podstaw do wykluczcnia - wg wzoru na zaiaczniku nr 2
do S1WZ, cwentualne pcinomocnictwa, dowdd wnicsicnia wadium, zobowiazanic wg
wzoru na zaiaczniku nr 5 do SIWZ - w praypadku powt^ywania si^ na zasoby podmiotu
trzeciego,

3.Zaleca sip, aby ofcrta wraz ze wszystkimi zai^eznikami byia spipta w spowb
unientoziiwiajacy jej zdekompletowanie

4.Wykonawca mote ziozyd tylko jedna ofertp,
5.Ofertp sporzadza sip w jpzyku poiskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem



7.W irakcie otwarcia ofert zostan^ podane nast^pujice informacje;
- nazwy i adresy Wykonawc6w, ktorzy zloZyli oferty w tcrminie,
• cen? oferty, zaoferowany okresgwarancji.

8.Zamawiaj^cy umozliwia zapoznanie sip z tresci^ zioZonych ofert po wcze^niejszym
zloZeniu wniosku o wgl^d w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego

Xm. Opis sposobu obiiczenia ctny
1. Zamawiajacy przyjai w niniejszym post?powaniu za podstaw? roziiczcnia w konama
przedmiotu zambwienia z Wykonawca wynagrodzenie ryczattowe, ktore musi uwzglpdniac

wszystkie wymagania specyiikacji istotnych wamnkbw zamowienia oraz obejmowac
wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tydulu naleZytej orazzgodncj z obowiazujacymi
przepisami rcalizacji przedmiotu zambwienia.

^d Gminy Cedry Wirfl
ul. M. Flaiybskiego 16

,83-020 Cedry Wielkie

Ni kopereie nalezv umieirid;
3)nazw? i adres wvkonawcy,
4)napis: ..Posfepowmiie nr ZP.271.1S.2018 Ofcrtn ni renllzncj? zsmfiwienia pn.:
nBudowa Centrum Kultnry Rybackiej w miejicowoici Ccdry Male". Nic otwirrad
przed dniem 09.05.2018 r. godz. 11:30".

12.Wykonawca przed uplywem iermjnu skiadania ofert, moze wprowadzid zmiany do
zioZonej oferty. Wprowadzenie ztnian do zlozonych ofert naleZy dokonad w formie
okreslonej wpkt. ll,zdopi5kiem,,Zmiana oferty",

13.Wykonawca przed uptywem terminu skiadania ofert moZe wycofec swoj^ ofert^ poprzez
wysianie infbrmacji do Zamawiaj^cego o wycofiuiiu swojej oferty, pod wartinkiem, iZ
informacja ta dotrze do Zamawiaj^cego przed upfywem terminu skladania ofert,

14.Informacjc zawarle w ofercie, ktore stanowt^ tajemnic? przedai^biorstwa w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 1^93 r. o zwalczaniu nieuczciwej koakurencji {Dz, U, z 2003
r Nrl53poz. 15G3zp6zn. zm),co do ktorych Wykonawca zaatrzegl - nie pozniej niZw
tenninie sktadania ofert - ze nie mog^ byd udostepnione, musz^ byd oznaczone klauzul^
^Tajemnica pracdsi^biorstwa". Zaieca si^, aby dokumenty te byty spi^te w spoabb
pozwal^j^cy na ich oddztelenie od reszty oferty. Ponadto Wykonawca powinien
wykazac, iZ zastrzeione informacje stanowi^ tajemnice przedsi?biorstwa w rozumieniu
przcpisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r, Nr 153 poz. 1503 z pbzn. an.).

15.Wykonawca ponosi koszty zwi^zane z przygotowaniem i ztezeniem oferty.

XU. Miejsce oraz termin skladania i utwarcia ofert.
1.Oferi^ nalezy zloiyd do dnia 09.05.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urz?du Gminy

Ccdry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. PlaZyiiskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok,
Nr I7(sekretariat).

2.Za moment zloZenia oferty przyjmuje sip lermin skutecznego dostarczenia offcrty
Zamawiaj^cemu.

3.Otwarcie ofert uflstgpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urz?du Gminy
Cedry Wieikic w Cedrach Wielkich ul. M. PfaZynskiego 16, pok- nr 2.

4.Oferty, ktbre wplyn^ lub zostan^ zlozone po tenninie zostana niezwlocznie zwrdcone bez
otwierania.

5.Wykonawcy mog^ byd obecni przy otwarciu ofisrt.
6.Bczposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajauy poda kwotp, jak^ zamierza przeznaczyd



7. W celu prawidtowego ikalkulawanU oftrty ZamawUJacy zatgezyl do ninicjazej SIWZ
(ml^cznik 12 do SIWZ) przedmiar robdl, ktory nit stanowi opiau przedmiotu
zamowienia a przekazane ai) wyiacrnit dla ulatwienia wyliczenia ceny oferty.
S. Wykonawca zobowiazany jest poinformowa^ Zamawiaj^cego czy wyb^r oftrty bfdzit
prowadzit do powstauia u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowtgo, wskazuj^c nazw^
(rodzaj) lowaru lub uslugi, ktdrycb dost a^ a lub swiadcztnie b îzit prowadzit do jego
powstania^ oraz wskazuj^c ich wartnsc bez kwoty podatku^
9, Wykonawca zobowi^zany jest poinformowat Zamawiaj^cego czy wybdr oferty bfdzie
prowadzil do powstania u Zamawiajijcego obowi^zku podaikowego, wskazoj^c nazw^

(rodzaj) towaru lub uslugi, ktdrych dostawa lub ^wiadczenie b^dzie prowadzit do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartott bez kwoty podatku.

XIV. Opts kryteridw, ktiryini Zamawiajgcy bgdzie sl{ kierowal pray wyhorae ofetiy,
wraz z podanlem znaczenia lych kryteridw i sposdb oceay oferty.

Wszystkie oferty niepodlegajgcc odrzuceniu oceniane b^dg na podstawie nast^puj^eych
kryteriow:

Kryterium: cena - xnaczenie 60%,  *

Kryterium: gwarancja - znaczenie 40%

1. Kryterium: cena-znaczenie 60%

Liczba punkt^w jakg ir.otna uzyskat w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie
nast?pujgcego wzoru;

2.Wszyslkie kowty. Wort bgdgi  opftwane p^^tr- Wyk onawcg w ramacb italiza^i przet^evtb
zamowienia, imiszg bye doKczone fkt m ofaly zlozonej przez.  Wykonswc^
3.Zaleca sî ^ aby kazdy z. WykatMi^ecw udwiedzrf  miejsce realizacji  zattoiia. ctkiw
Eprawd^enia warunkew realzatg if piraednmioiiu zamowienia oraz. uzyskania dtidstkh
inf'ormaeji korocE^^^i^ i pizydatin^di fc ticen^ prac, gdyi wyfclucza si^ nuo^iwasc nn
Wykonawcy i, t.ytuJui lit^d^ego ska&itowaoiia ceny tub pomini?cia cleroeiil^^w nieEb^y
do wykooania ^uncwietiiii, m^leiy porzevsitfeiec caly przebt^j projeklowanim i wykooamia
toWl, a ^-szysfkic. uliudnieiia wyrg&aii&e ^ warunk^w reaKzacji  Wykonawo wiimeni

uw^gl^dnie wpodanej etnie oferly.
4.Ceoh^. charakierystyc^n^ wynagrodzenia ryczaJtowego wynikaj^c^ z art. 632 k.c, jest

zakaz podwykszaaia ceny ryczattowej niezaleknie od roziniaru czy kosztdw prac, choiby byly
one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy.
5.Cena musi bye podant w ztotych polskrch z doktadnoicia do dwdch miejsc po przecinku.
6.Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia foraiularza ofcrtowego i oWeslenia w nim
ceny netto, stawki VAT oraz ceny brutto.



44miesi4ce-12pkt        =•'    ^1:      =
45 miesifcy -14 pkt'   • -"';'••   '' "  ' '  • •       •')>•'.   •

46miesifcy~16pkt^''.''

47miesifcy-18 pkt'•••'''      '

48miesifcy - 20 pkt~
49mi(*i^-22pkt
50miesi^^--24pkt       •   •        '  ', •-•;••   ~.   '  ••'•,••••-.•   :'v - '.'

51 miesi^cy - 26 pkt:i  :•^'••

52raiesi^ce^28pkt^,
53miesiaca-30pkt^
54mi(aiact- 32 pkt:..
55miesi(cy-34pkt••••  •   ^   •'••• ••' '• • •>         '•' ••: •       '=•"

56miesi(cy-3^pkt
57miesitcy-37pkt.-.-•-,•..••.:,•-'-....•

58miesi^cy-38pkt• - - '" •' :•'     '•    '•         -•'•   •••••'' '

59miejitcy-39pkt
60miBi?cy-40pl•

W przypadku nie uzuptbienU w druku ofcrty pola ..gwanwcja" Zjmiwiij|cy uzna, it
Wykonawca zaoferowal 36 mirsi^czuy okrej gwarancji i tym lamym przyzna
Wykonawcy 0 punktAw. W przypadku wpisania mniejszaj warto^i nii 36 micsl^cy
Zamawiaj^cy odizuci ofertf jako niezgodna z wymaganiami okrejlonymi w 5IWZ.
W przypadku wpiaania vrarlo^ci powyzej 60 micsi^cy Zamawiajsjcy uzna, it Wykonawca
xaoferownl 60 miesifczny ttrmin gwarancji i  tym lamyro przyzna 40 pnnktAw w ramach
kryterium ,,gwaranrja".

Wykonawca moze otrzynaA makiymalnie 40 punktAw w kryterium Kgwarancja".

Ocena koAcowa oferty:  •~.

Jest to suma punktAw uzyskanycb za kryterium ncena" orsz kryterium ngwarancja".

Wykonawca moze uzyskaf makiymalnie 100 pkt.

36miiip:y-0pkt
37miesi^cy-lpkt
38mieSi^cy-2pkI
39mieSitcy-3pkt
40miesi(cy~4pkt
41mieSi^6pkt

Wykonawca moze uzyskai maksymalnie 60 pkt....•<•;

2. Kryterium; ,,gwarancja" ^ znaczenie 40 %
W'ykonawca otrzyma nastfpujijcg liczbt punktAw zn zaoferowanie
terminAw gwarancji na wykontne roboty obj^te przedmiotem niniejttcgo

vkki
X - warto^A punktowa ocenianego kryterium
C min - najniisza cena ze zlotonych ofert



2. Wykcmawca, klarego ofem* zottabt wytama w ramacb zadania nr t nie pteij^! mi, n 2
dni rohoc^e praed wyanaczonyra terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby
Zamawiajaue^o;

a)Kopie stosownyoh uprawtiieii budowlanych wraz z  aktualnynri zaswiadczeniami
o przynale^no^i do wiaiciwej izby samorzadu zawodowe^o jeicli wobec wskazanej

osoby powstaje laki obo^a^ek (wa^ne na dzica otwarcia ofert);
b)Harmonogram rzoczowo ^ finansowo ~ terniinowy realizacji przedmiotu zafnd^iania^
c)kosztorys ofertowy jporzadzony na podsiawie pizedmiaru robot stanowiacego zatacznik

nr l2doSIWZ;
d)poHs? potwierdzajaoa, ^e ubezpieczyl na wtastiy koszt budow^ i roboty: w zakresie

wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkdd i atrat materialnych polegajacych na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a takie od odpowiedzralnosci cywilnej i
nast^pstw nicszcz^aliwych wypadkow, ktota moga powstac w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym - z nichem pojazdbw mechanicznych, na placu budowy lub
w jego sasiedztwie, Suma ubezpitczenia. o ktdryra mowa powyZej bpdzic nic niiaza ni^
pctna warto^c wynagrodzenia. o ktdrym raowa w 3 ust, 1 umowyr

XVL Wymigania dotytz^ce zabezpiecwnia nale^ytego wykonania umowy.
1 W celu pokxycia roszczch z tytuhi nicwykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

Zamawiajacy b^dzie zadat wnicsicnia przez Wykonawc^, z ktorym zawrzc umow^
w >pmwie zamowienia publicznego, zabezpie^zenia nalezytego wykonania umowy
v, wy oko^ci 5% warto^^i ofertybrutto.

2.  Wykonawca zobowi^zany b^dzie wnieac zabezpieczenic najpozmej z dmem zawarcia

Zabazpicczcnio nalezytego wykonania umowy tnoZc byd wnicsionc w pioniadzu.
por^czeniach bankowych lub por^czentach spdidzielczej kasy oazcz^dnoiciowo -
kredylowej, (z tym, ze por^ozenie kasy jest zawsze por^czeniem pienieinym),
gwarancjach bankowyoh, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzieJanych
przez podmioty, o ktotych mowa w art. fib ust. S pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
O utworzentu Polski^ Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo^ot,

4.Zabezpieczenic naiezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu nale^y ptzclae na
rachunek bankowy Zamawiajacego: BS w Pruszczu Gdanakim nr 11 8335 0003 0200
0114 2000 0019

5.Zabezpieczcnie wnoszone wpostaci por^czenia lubgwarancjimusi zawierafi naatfpujace

a.NazwaWykonawcyijegosiedzib?(adres)..••••.•

b.Nazw? Beneficjonta (Zamawiajacego),
c.Nazwe Gwaranta iub Porpczycicla,
d.Okreslad wierzytelnosc. ktora ma bye zabezpieczona gwarancja,
E. Sformulowanie zobowiazania Gwaranta do uieodwolalneeo i bczwarunkowego

^gplflctnia kwoty^pbewiazania na kazdt zadanie zapiatv. w terminie do 14 dni od
dnia zlozenia przez Beneficjenta pisemnego zadania zapiaty, w przypadku gdy
Wykonawca:

XV. lit^^raittrj* o foraurinoieiadii.  iW pwinny zortai dopelsioiie pa wyUne sferty
w cells zAwarcia uuuawy wspvawiezaitiidwi imia publiczncgo;
1. Wykonaww, kfracgu oftita z^sKiia wyltarana jako najkorzystniejsza, zobowigzatay JMt

w przypadku wyk>™ oftzljt Wykonaw^dw wspolnie uhiegajacych si^ 0 udbieieni 't
zamfiwienia - przedtoiyi Zarwawiajiaceirou uinow^ regulujaca wspoipse^ tydi podmiet^vas
(w fermte orygjmaiiu liih kwutatarpiii potfwierdzonej za ^godnosc ^ or^giWem p^^t^

Wk^



a)Nie wykonal przedmiotu umowy wterminach wynikajgcydi z umowy,
b)Wykonat nienalezycie przcdmiot umowy.

f.  Sformuiowanie oswiadczenia Gwaranta, it jakakolwiek zmiana, uzupeinienie lub
modyfikacja wanmkow umowy pomiedzy Wykonawca a Beneficjentem nie zwalnia
Gwaranta od odpowiedzialnoki prawnej w ramach niniejszei gwarancji i lym samym
Gwarant rezygnuje z koniecznoki powiadamiania go o tego typu zmianie.

Gwaranl nie moze takie uzaleiniae ilokonania zanlatv od spelniania iakichkolwick
dddalkowvch warunkdw lub tez  od przedluzenia jgkifikolwiek dokuinentacii.
W przvaadkn przedlozenia gwarancji nie zawieraigcej wymieniiinvch elemen^^w. badz
posiadajgeei iakickolwiek dodalkowe zaslrae/enia. Zamawiaiacv uzna. ze Wykonaw^^i

6.Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 5 ppkt. e) lit. a) i b)
przypadkow, Zamawiajgcy wystgpi do Gwaranta z pisemnynt zgdaniem zaptacenia kwoty
Stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

7.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wnioskowac o•
zaliczenie kwoty wadium na poczct zabezpieczenia.

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany fbrmy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktdrych mowa w pkt 3 przy czym zmiana form zabezpieczenia
musl bye dokonywana z zachowamem ciggtosci zabezpieczenia bez zmmej zenia jego
wysokosci.

9,Zamawiajgcy zwr^ci 70 % zabezpieczenia w tenrume  0 dn od dnia wykonania
zam^wienia i uznama preez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane na potHawic
potwierdzonego przez ^amawia gceuo protokobi zdawczo  odbiorczcgo

10.Pozostete 30% Zamawiajgcy pozo tawi na zabezpieczenie roszczen z tyti^u r^kojmi za
wady. Zatnawiajgcy zwraci tg kwot^ nie pbimej nit w 15 dmu po u|rfywie okr  u
r^kojmi za wady.

XV1L Jstotne dla stron po tanowienm. kt^re zortang wprowadzone do trrici zawierane
umowy w sprawie zimowieina puhlicznego ogolne war unto umowy wz^r umowy
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zawarl z nim umow^ o zimdwienic publlczne na

warunkach okreslonych w projekcie uraowy, stanowigcyra zalgcznik nr 7 do STWZ.

XVUL Pouczenie o irodkach ocbrony prawnej praystugujgeych Wykonawey w toku
postfpowania o udziclcnie zam^wienia publicznego.
Zasady wnoszenia srodk^w ochrony prawnej w niniejszym postgpowaniu regulujg przepisy
Dziatu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Publicznych
(tekat jednolity: Dz. U. z2017r., poz. 1579 zezm.)

czs^t szczkg6lna
XIX. Zasady zwraeania sig Wykonawcdw o udzielenie wyjalnleii do tre^i SIWZ
i udzidania przez Zamawiajgcego tych wyjaSnieli.
1.Kady uczestnik post^powania ma prawo zwrocic  sip do Komisji   przetargowej

o  wyjasnienie tre^ci  niniejazej    STWZ. Komisja przetargowa  udzieli  wyja^nien
niezwtocznie, jednak nie pozniej ni* 2 dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod
warunkiem, ^e wniosek o wyjasnienie treki SW1Z wplyngt nie pdiniej niz do kotica dnia,
w kforym uplywa polowa wyznaczonego tenninu do sktadania ofert.

2.Trek zapytan wraz z wyjakieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, bez ujawniania
znMiazBpytaniaorazzamiekinastromeinternetowej: i^p ' w c-l^|- [4 r,r:iii ', -1 orazna

Stronie www.cedry-wielkie.pl



-  3. leteii wniiottk o wyjainienit Wefci SIWZ.  wptymji do Zamawisjaeego po uptywte^  tenwnw
skladania wnioskm, a ktorrm mmwa w pkt. I, Tub dotyczy ndlztdbnych. wysjais^ieti,

Zamawiaiacy ma^^ ttdzklic wyjiainitni  aibo pozostawi^ wniosek bez razpoznama.

XX.Zdraady i tryb wyboru •torty najkiw^jwlniejswj.
1.Wyboru najkorzysfniejszai ofratty Kamiiija przetargowa  po uprzedniw sprawdzeniiu -

i ocemeofeft BipodslawiiekiryUnri^^woceriiyokreiionychwpkt, XIV nturiejizej SUWZ.
2.Komisjfl przeiargowspep^awi wafaWetoomylki o ktorych mow* ail. 87 us! 2 ustawy

PZPnicz^oczniezawiad^miajaieotyw wykonawc?, ktdrcgoofertazostalapoprawkma' .

3.Oferta wykonawcy zostanie  odrzucona  w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z przcrianek okr^lonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP

4.Zamawiajacy uniewaini post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego w przypadku
wyslapienia kt^rejkolwiek z przestanck okrcsionych w art. 93 ustawy PZP.

XXI.Term in zawarcia umowy.
1.Wykonawca, kt^rego oferta zoslanie wybrana jakonajkorzystniejsza, zobowiazatiy bpdzie

do zawarcia umowy w terminie okreSlonym pnez Zamawiajacego, nie krotszym nia 5 dni
od dnia przeslania zawiadumienia o wyborze oterty najkorzystniejszej za posrcdnictwem
faksu, z zastrzeieniem sytuacji okre^lonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) ustawy

PZP.
2.Jeieli wykonawca, ktdrego oferta zostaia wybrana jako najkoraystniejsza b?dzie uchylai

si? od zawarcia umowy, Zamawiajacy moze wybrat ofen? najkorzystniejsza spoirod
pozostaiych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownej  oceny, chyba, ze zachodz?
przesianki umewa^nionia post?pow^iia-

XXU, Pozostale informacje.
1.Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie, Okoliczno^ci dokonywania zmian

w umowie zawartej z Wykonawca wymienionc zostaly w projekcie umowy, stanowi?cej
zalacznik nr 7 do SIWZ.

2.Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku
zaistnienia okolicznoici, o kt^rych mowa w art. 144 ustawy Pzp

3.W przypadku,  gdy  wartosci  podane  przez  Wykonawc^w na  oSwiadczeniach
i dokumentach, o ktdrych mowa w pkt VII SIWZ, podane b?d? w walucie innej niZ PLN,
Zamawiajacy przeliczy te v^^rtoici na PLN przyjmujac sredni kurs NBP danej waluty na
dzieh wszcz?cia post?powania.

4.Wszeikie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynnosci, uprawnienia, obowi^zki
Wykonawcdw i Zamawiajacego, ktorych ustawa nie nakazaia zawicrac Zaraawiajacemu
w SIWZ, a ktdre me^a przyczyni? si? do wla^ciwego przebiegu post?powania, reguluje
ustawaPZP.

Zglacznikl;••'•••  •-.••-•- <,.  :'•   .>•%    ••• :

1. Fonm.tarz.oft^tZali^iffllkf^ldoSlWZ)-•-̂ .,.... •

"  Wslepnc oSiviadc/cnlc o bmku podsla do wyklucrenia (Zatacatlk nr 2 do SIWZ)
Wslcpne oi^iadczenie o spctnianiu wariinkdw udziahi w postepowaniu (ZahgKnik nr 3 do SIWZ)
Wykaz O56b, ki6rc bda uczestnic/yd iv wykonywaniu (am6wienia (zalacznik nr + do SIWZ)
Wz6r zobowlazania osob nzecich (Zal^cznik nr 5  do SIWZ)

Wykaz robdt budowlanycb IZalacznik nr 6 do SIWZl
Pnyokt oino^y - (Zalaczniki nr 7 do SIWZ)
Projekt budowlany branta srcliitcktoniczna. konstnAcyjiifl, elekbyozna i Iclcloohnicznc bran/n sanilama i
0.0. - (Zat|cznik nr 8 do S TWZ)
Projckl budowlany sioti,  pr^yh)cio'  i  inslalC)i  bnmiy saniiamcj - (Zabjcmlk nr b do SIWZ)
Spccylikacja Icchtiie/na wykonania i  odb/oro robdl - arehllcktom i  Irorutrakcja ~ (Zalacznik nr 10 do SIWZ)
Spcoyiikacju leotraterna wykominiai odbioru robdl - roboty dektrycaie - (Zalacznik nr 11 do SIWZ)
Pr/cdinisir  robbj (Zaiac^iknr 12 do SIWZ)



„at)

mu oferuj?/oftnijny sp<

x   ,.  ....

. .. REGON .

, ,. ,™ ,b. ,  -.

mnowie

.  ..

.  -Fa

Warto^^netto

Wtym stawka VAT       % ( .

O^acaHnnrita

aam6^ienia za cen^ ry cza^ow^
W odpowedzi na ogtoszenie o

H. Cena oferty:

Adres e-mai!

Td

NIP                    .,   .

Adres siedziby .             . .

Petna na/wa Wykonawcy
l> Dane dotycz^cc WyKoaa^^ey!

Cfntrum K^^tury Rybuloej w mijeow*(i Cedî  Mate*

Utz^d Gminy Ccdiy Widk
ul. M. Ptaiyniki^go 16
S3-OI0 Cedry Wielkie

laCediyWidki
zcntowana prz

W6jM Gminy Cedry

,Adrcs ilcdzi



Watl^M.netlQ '

Trasy kablowe

Initalacjc ^lf ktrycznt

Parking dojazd

Obejicie wok61 budynku

Kraw^iniki bctonowe

Beionowe obrrela

Korytowanie

Zagospodarowank tertnu

Elcwacjc

Pokrycic dachowc

Stolarka okienna i drzwiowa

Sufity podwieazaac, termoiz^lacja

Posadzki

Izolacje ^^tan i law fundament^w

Kominy

Tynki wewn^lraie, gladde, oktadainy

Roboty murarskie

Architektum

Konstrukcja wi^tby dachowej

Betoti

Zbrojsn.e

Roboty ziemne

Koustrul^^jft

2.1

2

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1,3.1

1.3

1.2.9

1,2.8

1.2.7

1.2.6

1.2.5

1.2.2

1.2.3"

1.2.4

1.2.1

1.2

1.1.4

1.1.3

1.1.2

1,1.1

1.1

1  j Archi ltd^̂ uira i teHitrmkcja

Lp. |                       !4kzm

elcnttnlaw eeiwtwAifeiyelt:



if przyq^adku lie uzupeimenia w dniku ujerly pola ,,gwarancja" Zamtmiqiqcy u
Wykotiaifca zcroferotvaf 36 miesi^czity okrr\ gwttrttt'c/i i fytn \amym przyuia Wykotiaw^y

0 puirkldw. Wprzypadku wpisttmu miiiejszej M-artosci nit 36 mie.si^cy, Zamawtajq^y odvzuci
ofertt; /ako niezgodnq z wymaftiriiumi okre.Uanynii ^ S1IVZ. Wprzypadku wpi^nrn wartosci

powyzej 60 miesi^cy lamawiajqcy uziia, iz Wykooawca ztuiferowal 60 miesifczny lennin
gyvarancji i tym xamymprzyzna 40pimklaw wramti^h krytenum ..gwarancja".

TTJ. Platuoî
Zaptata realizowana b^dzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daly
olrzymania pfawidtowo wystawionej faklury VAT przez Zama^viaj^cego. Na faktur^
powinien znajdowac si^ numer umowy robot budowlanych, ktorej faktura dotyczy.



hikruprzahirbit i^lw ,wm malydi I t^dnleh

nob I klbr^gi) rocuiy ohiiV iub rocma smwi

6, Numer konia bankowego, na klbre piatne b?dzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru
oferty  Wykonawcy   oraz
nazwabanku prowadzacego w/w konto

DNazwa towaru hib ualugi. ktdrych dostawa lub ^wiadczenie b^d/ie prowadzic do
:powstaniaobowiazkupodaikowcgo:

2) WmtoSi     towaai   lub     uslugi    bez    kwoty     podatku    VAT;

2.Zapoznatem si^ zb wszystkimi warunkami okreslonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy,
oraz ie ak^ptujo jc w catosci.
3.Uwaiam si? z&zwiazancgo ofertaprzez 30 dni od doia w kt^^ym dokooaoo otwarcia ofeil.
4.W przypadku wyboni oferty jako najkorzystniejszcj w przedmiotowym post?powaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego zobowiazuje si? do za^arcia pisemnej umowy w
br/mieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia,
w siedzibie Zamawiajacego, w terminie przez ni^o wyznaczonym.
5 Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informa^t stanowiatB
tajemnic? pr7dsi?biurstwa w ruzumieniu przepisdw uatawy z dnia 16 kwielnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (lekst jednolity Dz. V. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z
pdin. on.) i nie mog^ byt udoslypnianc. Na okolicznos^ lego wyknzuj? skuteeznoj^
takiego zastrzezenia w uparciu o przepisy art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej koukurencji (teksl jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503
z pAin. zm.jw oparciu o nasttpuj^ce uzasadnienie:

"V ^ra^^waSw Htf ^^pektmta; pwito tku ĉxqce ĉi pottn^ktmtwey ZomtwUijqiry a^m, it
wykonamxt h ĉhie <̂ ykmyvMf cafaM-  ^am&ttmtiia pubHt^He^ti o^ob^̂ dt,

V. €zy  Wykiroawea jeH im^ropmw^̂ i^biorstwem b(di rcn^^ym tub iredutnt
przedsi^biorst wem' ?

•  riTAK,...;..... (Jakim - wypelnta wykonawca)HNIE  '

VH. Ponadto oiwudcimnfY), i^;
1. Wyb6r oferty prowadzi/nie prowadzi2 do powstania u Zamawiaj^cego obowiaz^u

IV. Fodwykona
Informujeroy, ^e
l.Zakres wykonywsraydlf  pr



Podpis
w imien^u wykonawcy

Data
o podpisama oftrty

1

i

ImieiNazwisko
Osoby upowaznione

Ofeita jostaia zloona ni,ponumerowiny^h kolejno it
atl^cznikamt wymaganymi przez Zamawiaj^eego.



post^powania    o    udzielenie

im Kultury Rybackiej w miejsfawoki Cedry Male", o^wiadczam, a

M'  potrzeby

n ..Bndowa Centr

Oitwiadczepic wvkppamsv

la podstawie ad. 25a ust. 1 uatawy z dnia 29 styeznia 2004 r.

awe zaradwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

•CE PRZESI.ANEK WYKLUCZENTA Z

slattern sko/podslavt
a <h reprezentacji)

Urz;d Grainy Cedry Widkie
ul. M. Pti) As^iego 16
83-020 Cedry Wielkic

Grains Cedry Wlelkie
reprezentowana prze^
WAjU Gminy Cedry Wielkte

Adns sitdziby orgnndw Z

Ipetna aazva/firma, ad^es, w
zatetnosci od podmiotu:
NUWESEL, KR^X.'EiDti)



II\ 1> /
e|S\\ i \dc/* \if^   io"ni / \c t   pooMioiv, na kiorego zasoIb^?;

:POWOl,IiJfc  i^^YKONAWCAi
Oswradczam, ze nastepuj^ey/e podmiol^y, na ktorego/yeh zasoby powoiuj^ si^ w niniejszym

post?powaniu,tj

(/Hxiac point nazwf/firmf,  a&es,  a takie  w zaletnoscl  ad pt/dmiotu:  N1P/PF.SEL.

KRS/CEiDG) nie podiega/j^ wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam6wienia.

(miejsouwo^ )̂, dniar.

!(podpis)

O^wiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na

podatawie art uatawy Pzp (podac majqcq zastosowanie pocfstawf wykluczenta

ttpcHfrikl wyniiemonych w arl. 24 ust. I tub art 24 ust. 5 pkt I) tistawy Pzp). Jednoczesnie

o^wiadczam, ie w zwi^zku z ww. okolicznofcia, na podstawie an, 24 ust. S ustawy Pzp

m nastepuj^ce Srodki naprawcze

tmmmimM
l.Oswiadczam, ze  nic  podlegam wyklnczeniu z  post?powania  na  podstawie

art. 24uat 1 pkt 12-23 ustawyPzp,

2.Oswiadczam, 2e  nie  podlegam wykluczeniu z  posl^powania  na  podstawie

art. 24 ust. 5pkl I)ustawyPzp.

(mte/scowuid), dniar,



Oswiadezam. is wszystkie infoima^e podatie w powyZszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodnc z prawd^ oraz zostaiy przedslawione z pefn^ swiadoraosci| konsekwencji

wprowadzenia zamawiaj^cego w U^d przy pizedstawianiu informacji

(miejxvawoid), dnia

podmiot/y,    b^d^cy/e     p

.(podacpetnq

, adres, a tak^e w zaleinoivi od podmiotu: N1P/PESEL, KRS>CF. iDG), me

wykiuczeniuzpost^powania

do]\cz vn   ^od^^ ko^ \\^

M pJAkT6^G©J^AS(MJ\ POWOfcl^L^W



Nb potrzeby post?powania o udzielenie iam6wienia publi

Kultury Rybackiej w mieJRCuwo^i Cedry Male".

Cedry Wielkie oiwiadczam,

ikladane na podstawie art. 25a ust 1 uatawy x dnia 29 itycznia 2004 r.

Prawo zamdwlen publkznych (dalej jako: uslawa Pzp),

^TVC/ACE SPEfcNIAMA WARI!NK6W Tfp/it AL1J W POSTEPOWAN

is Cedry Wirlkie
r^tre/entowana przez
W6Jta Gmmy Cedry Wielkie

Adres liedziby organdw Zamatviaj^cege:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
til. M Plazyrtskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

(peina naz^ a firmer, at/re-: w
zeikznosci or! pueinuotu.

NIPPESFJ KR^tkeDU)

t RYBACTWO t-



O^wiadczam, ^e ws^ystkie informicje podane w powy^s^ycti oSwiadczeniech s^ skftnlnr

i zgodne z prwd^ oraz zostaly przedstawioie z petn^ ^wiadomosci^ konsekwencji

wprowadzenia zamawiaj^cego w M^d przy przedstawianiu informacji

jfmiejscowosc), dnui  

(Kwiadczam, it speferiam ^anuntii  ud^iiJp w po^ppowa^iu okreslon

w Specyfî ŝjilslM /̂cJi  Wanan^owZiiMiE^ienia w usi. V.



imv̂ alvcll  budowlanci .

funkcj^ Kierownika roMl :
akladania   ofcfl    p^^nil .

w okicsic oatatnich picdu  Kicrownik   rob*

Kicrownik budowy

budowlanqj.

Skladania   ofen  pctnii

okresie oslamu* pipciu

PLNbnuto,

wartoici iimsslycyjnej nic
mmajsz^ nii 500 000,00

zakonczonej    inwcalvcji

funkcjp         Kicrownika
skladama   ofnt    pdnit
lul przcd uplywom ictnunu
vt okrcsie ostalnich pi^ciu

zawodowe        przeznie    dysponawaoia uprawnieA
czynnoici                   '

Podstawa      Nr
Zakrcs

Bos wiadczcn ia    wykonywanych

waznc    upmwnlcola

kicmwania  rabolauri

uprawnicnia

wydane na podslBwic
kunaiizacyjnych
wodociagowych     i
gazowycb.
wcnlylacyjnych,

zakre^ic aicci, insiaia^i i
inBlalacypidj             w
Spccjulno^ci

budowianj'Dii     bez
Idcmwania  robolami
budowlanc        do

podjtsme   wczc^nicj
zosudy   wydane   na
budowlane.     ktikc

odpowiadajacc     im

budowlnntg        bez
konsinikcylno
SpecjalnoSci
budowlanymi    w

budowlanc        do
uprawnicnia

(wyksztalctnie)

Kwalifikacje

wymiemone nimby bda uezeMntezvc w wykonywamu praedroiotu zamdwien

nazwiako
Lp.

dotyczy: postifpowania o udzielenie zsmowienia publicznego na Budowa Ceo

Rybackitj w miejscowoSti Cedry Male", oiwidaam(y), it:



Podpis
w imiemu ^yfcomw^y

I

1

Imie n  N^zwisko

Osobviiipown^MoaedbgiodlpM^iia oferty

^s^fv  ^̂itmc  a*



Uwaga: Niniejsze zobnwi^zanie podmiot^v* trzecich do oddania do dyspozycji
Wykonawcy itiezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia musi hv^ zluzone do ofertv n orvirinale.

3, Zakres i okrea nasze^o udziatu przy wykonywaniu przedmiotowego zamdwienia, b^dzie

w/wzasobdw

w/w  zasobdw  przy  wykonywaniu  zamowienia  b?dzic

w nast^pujf(cyiti zakresie;

zobowi^ije si^ do

bior^cego udzia^

Dziidaj^c w imieniu ,..,

oddania do dyspozycji dla Wykonawoy

w przedmiotowym post^powaniu swoich zaaob^^v z

Wzdr zobowi^zania podmiotdw trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawey
niezb^dnych zasob^w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoivicnia

w postepowaniu o udziclenie zamdwienia publicznego NS: ZP.271.15.2018 na nBudon

Centrum Kultury Rybackiej w raiejscowosci Cedry Mate"



Podpis
,eniu wykonawcy

Data

mia oswiadczenia w ife do podpi
sko

•I
Imi^ i  Naz^

Osoby upowi

* art. 26 ust 2 ustawy PZP, c
wskazane powyzej roboty budowtaoo
i prawidtowo ukoiiczone.

UWAGA: Na wezwanie Zamawiaj|cego, o ktdtym
wykazu naiezy za^czyc dokumenty potwitrdzaji!ce> i
zostaty wykonane zgodnie z zasadamr szluki budowtai

Data
wvkonania

odbiorcy
Wartosc brutto rob^t

budnwlanycli (PLN)
Przedmiot robot

budowlanych
Lp.

Wykaz robot budowlanych

Wykonanych, w ci^gu ostatflich 5 lat, przeduptywem terminusktadaniaofert, ajezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresic


