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Tryb postępowania: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z 

zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
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SPIS TREŚCI: 

 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , zwana dalej w skrócie SIWZ , składa 

się z następujących części: 

 

Część I :  Informacja dla Wykonawców wraz z załącznikami. 

Część II:  Opis przedmiotu zamówienia.  

Część III: Projekt Umowy wraz z załącznikiem. 
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CZĘŚĆ I SIWZ 

Informacja dla Wykonawców wraz z załącznikami 

 

 

I.  Informacje ogólne. 

 

1. SIWZ można pobrać bezpłatnie we własnym zakresie ze strony internetowej www.bip.ktbs.pl, a w 

przypadku chęci otrzymania od zamawiającego SIWZ w wersji papierowej ustalono cenę  30,00 zł 

(słownie: trzydzieści złotych i 00/100) + koszt wysyłki.  Płatność przelewem na konto KTBS Sp. z 
o.o. w banku Pekao S.A. 18 1240 6508 1111 0000 5404 7408 z dopiskiem „Roboty remontowo- 

budowlane” 
2. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą treścią SIWZ. 
3. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami  SIWZ. 

4. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej 

(PLN).  
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Termin płatności: prawidłowo wystawionej faktury to 30 dni od daty jej wpłynięcia. 
10. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 

i 7 oraz 134 ust 6 pkt 3  ustawy PZP tj.  polegających  na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych oraz  art. 144 ust.2 tj. dodatkowych robót budowlanych.  

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Konsorcjum jednakże z zastrzeżeniem 
jednoznacznego wskazania jego lidera tj. podmiotu - osoby składającej ofertę, która będzie działała 

w imieniu konsorcjum. 
13. Wykonawca, który przewiduje wykonanie zamówienia również za pomocą podwykonawców 

zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 

oraz umowy o podwykonawstwo. 

14. Zamawiający informuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia , czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Powyższy obowiązek 
nie dotyczy wykonawcy, który osobiście będzie wykonywał cały zakres prac związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

15. Zakupione materiały muszą posiadać właściwości i cechy niezbędne do realizacji zadania oraz 
muszą spełniać normy unijne i krajowe. 

16. Zamawiający za wyjątkiem wielkości załączonych do SIWZ wzorów formularzy nie dopuszcza 

możliwości zmiany zarówno samych załączników będących integralną część niniejszej SIWZ jak 
również dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.  

 
II. Oferty częściowe. 
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Niniejsze postępowanie jest podzielone na dwie części zamówienia obejmujące: 

 
1. CZĘŚĆ 1 - roboty remontowo-budowlane w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej . 

2. CZĘŚĆ 2 - roboty remontowo-budowlane w branży elektrycznej.   
 

Zamawiający nie ogranicza ilości części na jakie wykonawca może złożyć oferty, co oznacza, że 
wykonawca może złożyć ofertę na jedną i więcej części postępowania , z zastrzeżeniem, że może złożyć 

tylko jedną ofertę na każdą część postępowania. Złożenie większej liczby ofert na tą samą część spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w tej części . 
Ponadto na każdą część postępowania zamawiający zawrze odrębną umowę o wykonawstwo. 

 

III. Oferty wariantowe. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ 

sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
 

 Termin realizacji zamówienia - przedmiotu umowy od 01.09. 2018 r.   do  06.07.2021r. 
 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) nie podlegający wykluczeniu mocy art. 24 ust. 1  ustawy PZP 

2) spełniający warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

              1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. 

                     2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. 
                     3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) zrealizował w sposób należyty  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty konserwacyjne w branży 
na którą składa ofertę,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej branży, w ilości 

przepracowanych roboczogodzin, przy czym minimalna ilość  roboczogodzin dla części, na którą 

składa ofertę musi wynosić : 

 
1. CZĘŚĆ 1  - roboty remontowo-budowlane  w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej  – 10000 

roboczogodzin  
2. CZĘŚĆ 2 – roboty remontowo-budowlane w branży elektrycznej - 4000 roboczogodzin  
 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. 
 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez 
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weryfikację Załącznika nr 3 
 

b) dysponuje osobami, dla części na którą składa ofertę, co najmniej:   

  

CZĘŚĆ 1 - roboty remontowo-budowlane  w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej – co 

najmniej jedna osoba posiadającego uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac na 

wysokościach oraz jedna osoba posiadająca uprawnienia  kwalifikacyjne do wykonywania 

robót instalacyjnych w branży sanitarnej 

2. CZĘŚĆ 2 – roboty remontowo-budowlane  w branży elektrycznej- co najmniej jedna osoba  

posiadająca uprawnienia kwalifikacyjne co najmniej do 1 KV -  E  i D (eksploatacyjno - 

pomiarowe i dozorowe)    

 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 

poprzez weryfikację Załącznika nr 5. 

 

c) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia. 

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wykonawca wykaże dla części na którą składa 

ofertę co najmniej:   

1. CZĘŚĆ 1 - roboty remontowo-budowlane  w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej –zestaw 

rusztowań min. 50m2, betoniarka 1 szt., środek transportowy o ładowności 0,9 t, podnośnik 

samochodowy o długości ramienia o minimum 20m 

2. CZĘŚĆ 2 – roboty remontowo-budowlane  w branży elektrycznej- co najmniej  urządzenia 

pomiarowe do pomiaru oporności , rezystencji, napięcia z aktualna homologacją 1 szt.   

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 

poprzez weryfikację Załącznika nr 6. 

 

3. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty 
dokumenty określone w rozdz. VII: 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  

6. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 

Vpkt 2 ppkt 3a,b,c , w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

b) Wykonawca, który polega na sytuacji lub zdolnościach innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
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c) Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna lub zdolności techniczne lub zawodowe , pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 

ustawy PZP. 

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.  

e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ,że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe  podmiotu, o którym mowa w rozdz. V  5 pkt.3 

ppkt. 6a), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

 

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o której mowa w rozdz. V pkt. 3 ppkt. 6a) 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z formularzem ofertowym. 
 

1. Wykonawca załączy do wypełnionego Formularza Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) Dowód wniesienia wadium. 

c) Kosztorys ofertowy, który będzie miał charakter pomocniczy, jako 

uzasadnienie ceny podanej w ofercie. 

2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt. 1, składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia.   

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w 

rozdz. VII pkt. 1. oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. 

oświadczeniu. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także 

oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt. 1. dotyczące tych podmiotów oraz 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu takich jak: 

 

a. Wykaz robót załącznik nr 3 do SIWZ. 

b. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia- załącznik 

nr 5 do SIWZ. 

c. Wykaz narzędzi – załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

3. Zamawiający od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), żąda przedstawienia dokumentów 

wymienionych w rozdz. VII pkt 2 od tych podmiotów. 

 

4.  W przypadku udzielonego pełnomocnictwa Wykonawcy muszą dołączyć do oferty 

oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną „za zgodność z 

oryginałem” przez notariusza – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo musi być wystawione w 

sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku, gdy o udzielenie 

zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, do oferty winni załączyć 

dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy 

Pzp.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę jego podpisem. Wersja polskojęzyczna jest 

wersją wiążącą. 

6. Osoba lub osoby składające wniosek ponoszą pełną odpowiedzialność za treść 

złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126).  
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VIII. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 

 

1. Wykonawcy, zgodnie z art. 141 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. SIWZ można pobrać bezpłatnie we własnym zakresie ze strony internetowej 

www.bip.ktbs.pl , a w przypadku chęci otrzymania od zamawiającego wersji papierowej 

ustala się cenę 30 zł plus koszt wysyłki, płatne przelewem na konto KTBS. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

Jednocześnie Zamawiający prosi o przesłanie treści pytań również  na adres mailowy: 

biuro@ktbs.pl  
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej: 

www.bip.ktbs.pl oraz przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie  lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz.VI. 

6. Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje przekazane za pomocą e-

maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu . 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich 

Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

- Wioletta Lebiedź – Dyrektor ds. Organizacji 

- Mirosław Kurz – Inspektor nadzoru Budowlanego 

- Magdalena Kazaryn – Referent ds. finansowych 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 

nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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9. Jeżeli wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane są  drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

11. Umieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania 

wykonawców czy modyfikacja SIWZ będą stanowiły jej integralną część i będą 

wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. 
 

 

 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - 

przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości:  

1. CZĘŚĆ 1  - roboty remontowo-budowlane  w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej  – 

10.000,00 zł 

2. CZĘŚĆ 2 – roboty remontowo-budowlane  w branży elektrycznej – 5.000,00 zł 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listo-

pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018.110 t.j.) 

a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto KTBS Sp. z o.o. w 

banku Pekao S.A. 18 1240 6508 1111 0000 5404 7408 z dopiskiem „Wadium – roboty 

remontowo-budowlane ” 

b)  Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem 

terminu składania ofert znajduje się na koncie Zamawiającego. Zaświadczenie o wpłacie zaleca 

się załączyć do oferty, 

c) jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument (oryginał) 

zaleca się wpiąć do oferty oddzielnie np. w koszulce natomiast kserokopię tego dokumentu do-

łączyć do oferty. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pi-
semne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w 

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP 

2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzyst-

niejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta został wybrana, jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzyst-
niejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upły-
wem terminu składania ofert. 
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4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy ra-

chunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia ra-
chunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę. 

5. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabez-

pieczenia należytego wykonania umowy.  

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1Pzp, oświadczenia, o któ-

rym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 
ust. 5 ustawy Pzp., gdy: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżą-

cych po stronie Wykonawcy. 

8. Z wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w for-

mie innej niż pieniężna musi wynikać, że zabezpiecza ona ofertę wnoszoną przez Wykonawców skła-

dających ofertę wspólną. 

 

XI. Termin związania ofertą. 

 

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2 nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.  

 

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert  

 

1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.  
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3. Oświadczenia załączone do oferty składane są w oryginale, zaś pozostałe dokumenty mogą być 

przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej z zachowaniem warunków podanych w pkt. 

10.  

6. Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty będą 
ponumerowane - w tym wszystkie załączniki . Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami  

powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych 

dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru sądowego, zaświadczenia o wpisie do 
CEIDG). 

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

/osoby/ podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 
9. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności Formularz oferty – 

Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek 

część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy". 
10. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, 

jednak układ graficzny (zawartość strony) i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać 

niezmieniony. 

11. Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane: 
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 

Kołobrzeg oraz będą posiadać następujące oznaczenie: 

 
Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie: 

„Wykonywanie robót remontowo-budowlanych i modernizacji lokali mieszkalnych ,lokali 

użytkowych i części wspólnych na nieruchomościach  stanowiących zasób Gminy Miasto  

Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka 

z o.o.” 

Nie otwierać przed  godz. 10:00, dn. 7.08.2018r. 
 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy. 
12. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert.  

14. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 
zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 11, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".  

15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 
16. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w 

odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
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17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 

Uwaga : 

 
Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do 

których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 
muszą być oznaczone klauzulą:  

„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” 

(w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji /Dz.U.2018,419 t.j.). 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej jawnej części. 

 
 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny  
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez sporządzony i dołączony  do oferty 

dokument pomocniczy- kosztorys ofertowy korzystając pomocniczo z  przedmiarów zamawiającego 
,który będzie określał wartość zamówienia podstawowego  oraz wskazanie w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ stawki roboczogodziny brutto , która musi uwzględniać 
podstawową stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie i zysk,  obliczonej  według poniższego wzoru 

 

SR=SRP+( SRP x N) + ( SRP x Z) 

 

SR -Stawka roboczogodziny brutto (zł) 

SRP-stawka roboczogodziny podstawowa (zł) 

N- narzuty kosztów pośrednich (liczone od robocizny i sprzętu) (%) 

Z –zysk (%) 

Stawka musi być podana w złotych (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.  

Kosztorys ofertowy oraz oferowana stawka roboczogodziny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane 

z wykonywaniem roboty budowlanej  będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz wzorem umowy. Oferowana stawka roboczogodziny będzie miała charakter ryczałtowy i  
zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianie. 

 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
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wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017.847t.j.); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 

mowa w pkt. 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 

wymagają wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w 

szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt. 6. 

3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp), której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, 

że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) roboty budowlanej, których świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniżej podanymi 
kryteriami: 

 

1. Cena - stawka roboczogodziny brutto   ( SR ) 60% 

 
       2.    Gwarancja   (G)   40 %  

  

Punktacja : 
 

1. Cena-Stawka roboczogodziny brutto       60 pkt 

2. Gwarancja                                                40 pkt.      
              

2. Wzory obliczenia punktacji 
 

1. Stawka roboczogodziny brutto SR: 

 

Sposób obliczenia przez Zamawiającego kryterium ceny : 

 
                         najniższa  SR z ofert 
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Ilość punktów za stawkę roboczogodziny brutto (SR)  =    ----------------------------   x 60 pkt 
                                                 SR  z oferty badanej   

 

2. Gwarancja G: 

 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty remontowo-budowlane ( w zakresie 
dotyczącym indywidualnie każdej roboty ) na minimum 24 miesiące, w związku z czym zaoferowany przez 

wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oferty proponujące gwarancje krótszą 

niż 24 miesięcy będą odrzucane. Proponowany okres gwarancji należy wskazać w miesiącach. Wykonawca 
, który zaoferuje okres gwarancji powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy otrzyma 20 pkt. Wykonawca , który 

zaoferuje okres gwarancji powyżej 36 miesięcy otrzyma 40 pkt.   

 
Gwarancja:  

 

powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy  – 20 pkt 

powyżej 36 miesięcy   - 40 pkt 
 

3. Ocena oferty OF 
OF = SR + G  

 

Objaśnienia: 

OF - ocena oferty 
SR –  Stawka roboczogodziny 

G – Gwarancja 

  
Ilość punktów stanowi podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty – wygrywa ta, która uzyska największą 

ilość punktów. Ocenie punktowej zostają poddane tylko oferty tych wykonawców, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, jak i te oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i 

Prawie zamówień publicznych.  Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100. 
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną   a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez zmawiającego ofert 

dodatkowych. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

 

XV. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Miejsce: 

sekretariat Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o., 78-100 
Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3. 

2. Termin:  

do dnia 07.08.2018 do godziny 9:30  
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

udostępniana na stronie internetowej www.bip.ktbs.pl 
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i  zamieszcza informacje  o tym na stronie internetowej 

www.bip.ktbs.pl 



 

 

SIWZ- „Wykonywanie robót  remontowo- budowlanych i modernizacji  lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych 
na nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Miasto  Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.”                                         
str. 15 

 

 

XVI. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej Kołobrzeskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego spółka z o.o. pok. 206 , ul. Artyleryjska 3 w Kołobrzegu , w dniu 07.08.2018r. 

o godz. 10:00 tj. w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 
 

XVII. Informacje o trybie otwarcia ofert. 
 

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

www.bip.ktbs.pl  informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w pkt.1 przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 Pzp, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W 
przypadku gdy wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu takich jak: 

 

a. Zestawienie wykonanych zamówień załącznik nr 3 do SIWZ. 

b. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia- załącznik 

nr 5 do SIWZ. 

c. Wykaz narzędzi –załącznik nr 6 do SIWZ 
 

XVIII. Informacja na temat udzielenia zamówienia 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza  
z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 
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którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację,  
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 2 na stronie internetowej 

www.bip.ktbs.pl 
4. Zawiadomienie o wyborze oferty określające poza danymi, o których mowa 

w pkt. 2 także miejsce i termin zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie doręczone 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,  

o których mowa w pkt. 2 w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt. 6. jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, (art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i ceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Do podpisania umowy zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1/3 

ceny całkowitej podanej w ofercie.  Wykonawca zobowiązany jest utrzymać przedmiotowe 

ubezpieczenie przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy. 
2. Do podpisania umowy zamawiający żąda dostarczenia wykazu osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane przez zamawiającego wskazane czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) wraz z oświadczeniem 
potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i  niezaleganiu z wypłatą 

wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Powyższy obowiązek nie dotyczy 

wykonawcy, który osobiście będzie wykonywał cały zakres prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
3. Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 



 

 

SIWZ- „Wykonywanie robót  remontowo- budowlanych i modernizacji  lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych 
na nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Miasto  Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.”                                         
str. 17 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2018.110 t.j.). 

3. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, 

bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 

dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na poniżej wskazany 

rachunek bankowy: KTBS Sp. z o.o. w banku Pekao S.A. 18 1240 6508 1111 0000 5404 7408 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
tej kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, tj. w:  poręczeniach, 
gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych , należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia na min. 3 dni robocze przed datą 

podpisania umowy. Przykładowy projekt gwarancji należytego wykonania umowy stanowi 

załącznik do SIWZ.  

7. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym 

prawem i zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do 

wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 
pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu 

należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy przez Wykonawcę. W gwarancji powinny być również wskazane terminy 
związania gwarancją. 

8. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy (w tym kar umownych).  

9. Zwrot zabezpieczenia następuje zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 
 

 

1. Część III SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez 

Zamawiającego uwzględnione. 
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3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zawarte są w projekcie umowy 
stanowiącej załącznik do SIWZ. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawcy/ów. 

5. Zamawiający nie określa zakresu obowiązkowego osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

7. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub tech-
nicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 

w ramach zamówienia podstawowego. 

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego. 

-wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie umowie. 
b)zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

- konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umo-

wie lub umowie ramowej; 

c) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 pkt 6 ust. 1e ustawy 
PZP; 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie Krajowej Izby 
Odwoławczej.  

 

XXIII. Załączniki do  I części SIWZ  

 

Poniżej wymienione wzory dokumentów stanowią integralną część do I części SIWZ : 

załącznik nr 1: Formularz oferty. 
załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i   spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 
załącznik nr 3: Wykaz robót. 
załącznik nr 4: Informacja - art. 24 ust. 1 pkt 23. 
załącznik nr 5: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 
Załącznik nr 6: Wykaz narzędzi. 
Przedmiary. 
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Załącznik NR 1 do SIWZ 

Formularz oferty 

………………………………..dnia ………..………………..r. 

 
pełna nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………...………………………………. 

adres siedziby Wykonawcy……………………………………………………………………………..……………………………. 

 
NIP …................................................ REGON……………………..……………..…..……… 
 
Nr konta bankowego …........................................................................................................................................................................ 

 
nr telefonu ….......................................................nr fax ………................................................. 
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji (podać jeśli jest inny niż adres siedziby Wykonawcy)………………………………………………… 
 
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*** 

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.  

ul. Artyleryjska 3 

78-100 Kołobrzeg 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych: związanych „Wykonywanie robót 

remontowo-budowlanych i modernizacji lokali mieszkalnych ,lokali użytkowych i części wspólnych na nieruchomościach  

stanowiących zasób Gminy Miasto  Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o.” 

Oferujemy: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisie 
przedmiotu zamówienia, projekcie umowy, za wynagrodzeniem wynikającym w wysokości:  

1. CZĘŚĆ 1 - roboty remontowo-budowlane w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej*   

Wartość robót określona na podstawie pomocniczego  kosztorysu ofertowego ………………………. zł netto, …………..zł brutto 

Gwarancja  ………………………. miesięcy ** 

2.CZĘŚĆ 2 – roboty remontowo-budowlane w branży elektrycznej*  

Wartość robót określona na podstawie pomocniczego kosztorysu ofertowego ………………………. zł netto, …………..zł brutto 

Gwarancja ………………………. miesięcy** 

1. Oświadczamy, że składamy ofertę na następujące części zamówienia: …………………………………………………  

2. Oświadczamy, że w cenie: kosztorys ofertowy i stawka roboczogodziny naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie 
składniki wskazane przez Zamawiającego 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych okre-
ślonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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5. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: 

 sami 

 siłami podwykonawcy - Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca: 

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

……………..…….…………………  nazwa firmy podwykonawcy/ ów …………………………….………… 

6. Wadium w wysokości .......................... PLN (słownie: ..........................złotych), zostało wniesione w 

dniu...........................................  

7. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący 
rachunek: ………………………………………………………………………....………………........................................ 

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakcepto-
wany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

9. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych faktur wystawionych za zrealizo-

wany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do zamawiającego.  

10. Oświadczam, że najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej 

zamawiającego , złożę oświadczenie o przynależności /braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiącej załącznik 
nr 4 do SIWZ 

11. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

*) wypełnić pola dla tej części, w której wykonawca składa ofertę. 

**) minimalny  wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji  nie może być niższy niż 24 miesiące 

***) wybrać odpowiedź TAK lub NIE 

 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia więcej niż 9 osób a mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ……………………………………………….... 

Oferta zawiera:  

…....................... ponumerowanych stron. 

…...........................................dnia …............. 2018r.  

………………………………..……….……………………… 

podpis osoby /osób/ upoważnionej 
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Załącznik NR 2 do SIWZ  

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

„Wykonywanie robót remontowo-budowlanych i modernizacji lokali mieszkalnych ,lokali użytkowych i części wspólnych 

na nieruchomościach  stanowiących zasób Gminy Miasto  Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” 
działając w imieniu wykonawcy: 
 

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

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

 

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp 

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2018r. 
…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy ) 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 
Miejscowość i data  ……………………......… 2018r. 
                                                                                                                                 …..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy ) 

 
2. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2018r. 
 

 
…..…………..………………………………… 
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(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy ) 

 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów: 

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

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

..…………………………………………………………………………………….………………………………………………….,  

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

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

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

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2018r. 
…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy ) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: 

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2018r. 
…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy ) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2018r. 
 



 

 

SIWZ- „Wykonywanie robót  remontowo- budowlanych i modernizacji  lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych 
na nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Miasto  Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.”                                         
str. 23 

 

 
…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy ) 

 

 

Załącznik NR 3 do SIWZ 
 
.................................................. 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Wykaz robót 
 
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. 

Wykonawca wykaże, doświadczenie w realizacji zamówienia z zakresu świadczenia robót remontowo-budowlanych i 
modernizacji w branży na którą składa ofertę,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej branży w ilości przepracowanych  
roboczogodzin, przy czym minimalna ilość  roboczogodzin dla części, na którą składa ofertę musi wynosić : 

1.CZĘŚĆ 1  - roboty remontowo-budowlane w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej  – 10000 roboczogodzin  
2.CZĘŚĆ 2  - roboty remontowo-budowlane  w branży elektrycznej - 4000 roboczogodzin  

z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Ilość 

roboczogodzin 

  

Data i miejsce wykonania 

zamówienia 
Zamawiający 

Wpisać  jakiej części 

zamówienia to dotyczy: 

branży ogólnobudowlanej, 

branży elektrycznej,  branży 

sanitarnej  

 

 

 
 

    

  

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
     

 
 

 
…………................…….......dnia ................ 2018r. 
 
 
 

………………………………......…………………………... 
podpis osoby /osób/  upoważnionych 
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Załącznik NR 4 do SIWZ 
 

 

Informacja na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:  
 

„Wykonywanie robót remontowo-budowlanych i modernizacji lokali mieszkalnych ,lokali użytkowych i części wspólnych 

na nieruchomościach  stanowiących zasób Gminy Miasto  Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” 

Informuję, że*: 
 

     nie należę 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2018.798 t.j.) co wykonawcy, którzy również złożyli oferty w powyższym postępowaniu, wskazani w 
informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej 
www.bip.ktbs.pl  
 

     należę 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2018r.798 t.j.), co wykonawca/y …………………….( nazwa i adres), który/rzy również złożył/li ofertę we 
wskazanym powyżej postępowaniu , wskazani w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej www.bip.ktbs.pl   

 
*  Zaznaczyć odpowiednie. 
 
 
 
 
 
…………................…….......dnia ................ 2018r. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
podpis osoby /osób/  upoważnionej/nych 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.ktbs.pl/
http://www.bip.ktbs.pl/
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Załącznik NR 5 do SIWZ 
 
 

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

 

 

 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
 

. 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:  
 

„Wykonywanie robót remontowo-budowlanych i modernizacji  lokali mieszkalnych ,lokali użytkowych i części wspólnych 

na nieruchomościach  stanowiących zasób Gminy Miasto  Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” 

 

LP 

 

Imię i nazwisko 

 

Posiadane uprawnienia* 

 

Podstawa do dysponowania osobą 

 
Wpisać  jakiej części zamówienia to 
dotyczy: branży ogólnobudowlanej, 

branży elektrycznej,  branży sanitarnej  
 

     

     

     

 

Ponadto oświadczam, że wskazana co najmniej jedna osoba posiada wymagane uprawnienia kwalifikacyjne: 

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

 

* Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wykonawca wykaże dla części na którą składa ofertę co najmniej:   

1. CZĘŚĆ 1 - roboty remontowo-budowlane  w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej – co najmniej jedna osoba posiadającego 
uprawnienia kwalifikacyjne wykonywania prac na wysokościach oraz jedna osoba posiadająca uprawnienia  kwalifikacyjne do 
wykonywania robót instalacyjnych w branży sanitarnej 
2. CZĘŚĆ 2 – roboty remontowo budowlane w branży elektrycznej- co najmniej jedna osoba  posiadająca uprawnienia 
kwalifikacyjne co najmniej do 1 KV -  E  i D (eksploatacyjno - pomiarowe i dozorowe)    

 
 
 

 
.......................................... dnia ......................... 2018r.  
 

                                                                                                                                                                             …………….……………………….........…………………………………... 
podpis osoby /osób/  upoważnionej/nych 
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Załącznik NR 6 do SIWZ 
 
 

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

 

 

 

Wykaz narzędzi do realizacji zamówienia publicznego 
 

. 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:  
 

„Wykonywanie robót remontowo-budowlanych i modernizacji  lokali mieszkalnych ,lokali użytkowych i części wspólnych 

na nieruchomościach  stanowiących zasób Gminy Miasto  Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” 

 

LP 

 

Nazwa, rodzaj, opis narzędzi 

 

ilość 

 

Podstawa do dysponowania 
zasobami 

 
Wpisać  jakiej części zamówienia to 
dotyczy: branży ogólnobudowlanej, 

branży elektrycznej,  branży sanitarnej  
 

     

     

     

 

Ponadto oświadczam, że wskazane narzędzia posiadają, (jeżeli odrębne przepisy wymagają), aktualną homologację, badania 

techniczne , zezwolenia do użytku : 

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

 

* Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wykonawca wykaże dla części na którą składa ofertę co najmniej:   
1. CZĘŚĆ 1 - roboty remontowo-budowlane  w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej –zestaw rusztowań min. 50m2, 
betoniarka 1 szt, środek transportowy o ładowności 0,9 t, podnośnik samochodowy o długości ramienia o minimum 
20m 
2. CZĘŚĆ 2 – roboty remontowo-budowlane  w branży elektrycznej- co najmniej  urządzenia pomiarowe do pomiaru 
oporności , rezystencji, napięcia z aktualna homologacją 1 szt.   

 

 
 
.......................................... dnia ......................... 2018r.  
 

                                                                                                                                                                             …………….……………………….........…………………………………... 
podpis osoby /osób/  upoważnionej/nych 

 

 

 


