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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiającym jest Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława
Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław.
2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa schodów zewnętrznych S2 od strony
południowej oraz od strony północnej S1 z wykonaniem zadaszenia górnego podestu na szerokości
wejścia do budynku Biblioteki PWSTE w Jarosławiu na działce nr 1048/23”.
II. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U.2019.1843), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.2019.1145 t. j.), jeżeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowią inaczej.
3. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie dotyczy dokumentów
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych - oferta musi obejmować całość
zamówienia.
6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust.1
ustawy Pzp.).
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
10. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
11. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
13. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).
15. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty
przygotowania oferty.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,
1) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w wzorze umowy.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-9
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczących
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podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem
na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa schodów zewnętrznych S2 od strony południowej oraz od
strony północnej S1 z wykonaniem zadaszenia górnego podestu na szerokości wejścia do budynku
Biblioteki PWSTE w Jarosławiu na działce nr 1048/23.
2. Adres: 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, dz. nr 1048/23.
3. Przedmiot zamówienia.
Zakres robót obejmuje :
- rozbiórka istniejących schodów od strony południowej i północnej
- budowa nowych schodów od strony południowej i północnej
- wykonanie zadaszenia podestu górnego schodów od strony północnej
Szczegółowy zakres robót opisuje projekt budowlany, opisy techniczne, projekty wykonawcze, STWIORB
oraz przedmiar robót. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą.
Z uwagi na czynny budynek biblioteki roboty należy wykonać w następującej kolejności:
1. Schody od strony południowej, pełen zakres robót
2. Schody od strony północnej z wykonaniem zadaszenia podestu górnego po zakończeniu pełnego zakresu
robót od strony południowej z możliwością użytkowania (wejścia do budynku od strony południowej).
Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy:
a) Zaleca się rozpoznanie stanu faktycznego (wyjściowego) obiektu na podstawie oględzin obiektu przed
przygotowaniem oferty.
b) Wykonawca opracuje ofertę na podstawie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, obejmujący
wszystkie niezbędne roboty związane z realizacją zamówienia z kosztem wywozu i utylizacji
materiałów rozbiórkowych, Wykonawca nie może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia żądać
dodatkowej zapłaty za roboty nie przewidziane.
c) Materiały uzyskane z rozbiórki (okładziny istniejących schodów ) Wykonawca w miarę możliwości
technicznych odzyska w sposób możliwy do dalszego wbudowania i przekaże je Zamawiającemu, bądź
odkupi je za wzajemnie uzgodnioną kwotę.
d) Wykonawca może użyć innych materiałów, osprzętu i elementów niezbędnych do wykonania zadania
jak te które zostały wyszczególnione w zestawieniach zawartych w projekcie pod warunkiem
spełniającym jakość w zakresie norm, oraz funkcji, które to zostaną przed wbudowaniem
zaakceptowane przez nadzór Inwestora.
e) przedmiary robót mają charakter pomocniczy,
f) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.:
 koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,
 koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w realizacji,
 koszty urządzenia placu budowy łącznie z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń budynku biblioteki na
czas realizacji zadania,
 koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym m. in. odbudowy dróg dojazdowych,
odbudowy utwardzonych powierzchni posesji, odtworzenia terenów zielonych urządzonych itp.,
 koszty utrudnień wynikających z pracy w czynnym obiekcie,
 koszty korzystania z mediów Zamawiającego w trakcie realizacji robót,
 wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, objęte dokumentacją projektową i możliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy,
 koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych
 koszty prac geodezyjnych tj. wytyczenia, obsługi i inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
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g)









Wykonawca opracuje ofertę na podstawie:
kosztorysu ofertowego, który musi zawierać elementy:
stronę tytułową (z nośnikami cenowymi rg, KO, KZ, Zysk),
szczegółowy przedmiar robót,
kalkulację zastosowanych cen jednostkowych,
tabelę elementów scalonych.
dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, uwzględniając dwa etapy realizacji, z uwagi na czynny
budynek biblioteki :
Etap I: Rozbiórka istniejących schodów od strony południowej z wykonaniem pełnego zakresu
przebudowy schodów oznaczonych jako S2 od strony południowej.
Etap II: Rozbiórka istniejących schodów od strony południowej z wykonaniem pełnego zakresu
przebudowy schodów oznaczonych jako S1 od strony północnej z wykonaniem zadaszenia górnego
podestu na szerokości wejścia do budynku.

Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania
umowy dokumentów:
 oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków realizacji zadania w dwóch egzemplarzach,
 opracowanie planu BIOZ z uwzględnieniem rozbioru istniejących schodów
 aktualnego zaświadczenia kierownika branży budowlanej o przynależności do izby inżynierów
budownictwa,
 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym – nie później niż w terminie 21 dni od zawarcia umowy
zweryfikowanego przez kierownika Działu Inwestycyjno-Technicznego Zamawiającego harmonogramu
rzeczowo finansowego dla poszczególnych elementów prac, z uwzględnieniem kolejności ich realizacji.
Obowiązujące przepisy :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE.
1. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy
wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie
określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznoużytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące
i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich
stosowania.
2. Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach
techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń
zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
3. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń
równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty B,
aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych) oraz dokumentację techniczno-ruchową
(DTR).
4. Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi
i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB,
b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych
parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiORB.
5. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu,
że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych
w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń,
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wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku
do zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne na etapie oceny
złożonych ofert.
6. Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania
wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym
demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
Wymagania dotyczące art. 29 ust 3a ustawy Pzp.
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeksu pracy.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą
czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełny etat. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni
osoby o których mowa wyżej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy
przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia publicznego Wykonawca/ Podwykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3. Jako czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający wskazuje: wykonanie nawierzchni poliuretanowej.
4. Wykonawca w terminie 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których
mowa w ust. 1.
5. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie
zamawiającemu raport stanu i sposób zatrudnienia w/w osób.
6. W przypadku nie przedstawienia w terminie o którym mowa w ust. 4 i 5 raportu stanu i sposobu
zatrudnienia Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 000 zł.
7. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,02%
całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez
Zamawiającego.
8. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezależnych od wykonawcy, możliwe jest zastąpienie
w/w osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia do dnia: 30.08.2021 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego.
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena
netto złożonej oferty.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. - 2 roboty budowlane obejmujące przebudowę lub
rozbudowę budynków na kwotę 300 000,00 zł brutto każda
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponować osobami (osobą)
posiadającymi (posiadającą) wymagane uprawnienia:
 do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, doświadczenie mini. 3 lata od daty
uzyskania uprawnień.
Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Na podstawie art. 23 ust. 5 UPzp Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w SIWZ - gdy co najmniej jeden podmiot (jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden z innych podmiotów,
o których mowa w art. 22a ust 1 uPzp) spełni go samodzielnie. Pozostałe warunki Wykonawcy muszą
spełniać łącznie.
VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U.2019 poz 243, 326, 912, 1655) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019 poz. 498, 912, 1495, 1655) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust.7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie m.in. art. 24 ust. 5 Pzp, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE
NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1) Oświadczenia Wykonawcy:
a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów
trzecich,
d) o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.
2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru –
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu
(zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4) Wypełniony formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym, tabelą elementów scalonych, stawką
roboczogodziny, narzutami i zyskiem.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia – art. 23 ust. 1,3 ustawy Pzp.
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 – art. 22d
ustawy Pzp.

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA
UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO INFORMACJI,
O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu
o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.pwste.edu.pl/) wykaz złożonych
w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. Aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.,
2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
może żądać dostarczenia następujących dokumentów:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 6 i 7;
b) wykazu wykonanych robót budowlanych 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 te 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 wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż cena netto złożonej oferty.
3) Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: opis materiałów, produktów
i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie, oświadczenie,
że spełnieni wszystkie parametry techniczne projektowanych nawierzchni zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi wymagane dokumenty, oraz wskaże producenta
nawierzchni.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 3.1
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 i ust. 5.
4) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenie, zrealizuje
roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.
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5) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a, przedstawioną w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 1
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający
udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie
internetowej.
6. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 w sprawach dotyczących organizacji przetargu Pani Ewelina Krzyżanowska, e-mail:
ewelina.krzyzanowska@pwste.edu.pl, tel. 16 624 40 77
 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Zdzisław Świątek, e-mail:
zdzislaw.swiatek@pwste.edu.pl, 16 624 46 12
7. Sposób przekazywania informacji określa punkt 3 i 4 Rozdziału II „Informacje ogólne”.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wadium
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.
3. Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz
załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.
4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna
zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale VII.
5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w
języku polskim.
6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności i spięte
w sposób trwały. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być
parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę,
w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.
9. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. 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.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać
następujące warunki:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
2) W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane oświadczania
i dokumenty.
3) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako
najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę Wykonawców.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawa Pzp,
oraz o których mowa w ust. 2 części VI SIWZ.
5) Obligatoryjnym elementem oferty będzie szczegółowy kosztorys wykonawczy mający jednakże
charakter pomocniczy który może zostać wykorzystany do weryfikacji oferty/rażąco niskiej ceny /,
częściowych rozliczeń stron, jak również weryfikacji umów o podwykonawstwo.
13. Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które nie mogą
być udostępniane, przy czym musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające informacje
zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym,
ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”.
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
SKŁADANIE OFERT:
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej
kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Państwowa Wyższa
Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego
16, 37-500 Jarosław.
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:
OFERTA PRZETARGOWA NA:
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH S2 OD STRONY POŁUDNIOWEJ ORAZ OD
STRONY PÓŁNOCNEJ S1 Z WYKONANIEM ZADASZENIA GÓRNEGO PODESTU NA
SZEROKOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI PWSTE
W JAROSŁAWIU NA DZIAŁCE NR 1048/23.
uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 14.01.2021 r. r. godz. 12:30

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-

6.
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

7.
8.
a)
b)
c)

Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500
Jarosław do dnia 14.01.2021 r. do godz. 12:00
Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu
do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).
W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty
z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.
Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w ust. 1 i 2.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze
wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie
„kompletna oferta zamienna”.
W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty
pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej
należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej
stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które
stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.
Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.
Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku
rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty,
ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.
Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.
OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W DNIU 14.01.2021 r.
O GODZ. 12:30 Budynek Rektoratu pokój nr 6
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:
kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),
oferty zamienne (uzupełnienia),
pozostałe oferty,
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d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 niniejszego Rozdziału SIWZ,
nie będą otwierane.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem.
Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Wykonawca winien w formularzu oferty określić cenę za całość zamówienia.
3. Podana cena za wykonanie przedmiotu umowy nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
4. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty na podstawie informacji zawartych opisie przedmiotu
zamówienia, SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót ujmując wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia, projektem umowy oraz obowiązującymi przepisami.
5. Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, a cena winna zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
i uwzględnić to w ofercie.
6. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca
jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym łączną cenę za wykonanie zamówienia uwzględniając
wszelkie koszty zgodnie z SIWZ, wyjaśnieniami lub zmianami treści ogłoszenia i SIWZ, projektem
umowy. Brak wyceny jakiegokolwiek elementu nie będzie stanowić przedmiotu odrębnej płatności.
7. Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie Wykonawcy.
8. Cena oferty brutto musi gwarantować wykonanie pełnego zakresu rzeczowego objętego przetargiem.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwość 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
wyliczania ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
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b)
c)
d)
e)
11.
a)

b)

12.
13.

14.

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr. 200, poz. 1679
z późn. zm.);
Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym;
Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
Powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.1, chyba że rozbieżność wynika
w okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
Wartość 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 ust. 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską
o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu
udzielenie pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1. Kryteriami oceny ofert są :
1) Cena oferty (C) 60 %,
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (Tg) 20 %,
3) Skrócenie terminu realizacji (Tr) – 20 %

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Cena oferty (C).
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku:
najniższa cena ofertowa
Cena = ------------------------------- x 60 pkt.
cena oferty badanej

b) Gwarancja
Zamawiający wymaga gwarancji minimalnej 48 miesięcy a maksymalnej 72 miesiące.
Zaoferowanie gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum lub nie wpisanie żadnej wartości
spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Udzielenie gwarancji powyżej 72
miesięcy uznane zostanie za wniesienie gwarancji na 72 miesiące.
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okres gwarancji oferty badanej
Gwarancja = ------------------------------------ x 20 pkt.
najdłuższy okres gwarancji
c) Termin zakończenia realizacji
Termin zakończenia zadania wymagany przez Zamawiającego 30.08.2021r.
Za każdy dzień skrócenia terminu realizacji 1 pkt , maksymalnie 20 pkt za 20 dni skrócenia
terminu realizacji.

3. Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru C + Tg + Tr gdzie:
C - ilość punktów za cenę oferty,
Tg - ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi,
Tr – skrócenie terminu realizacji.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone.
Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą – ofertę która otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach
ustalonych kryteriów. Uzyskana suma zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały żłozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złozyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku i towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany
do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę
np. z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do takiej ceny
ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy PZP. Powyższe wynika
z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet zamawiającego z tytułu realizacji
zamówienia.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
1. Dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy OC na warunkach opisanych we wzorze umowy.
2. W wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do zgłoszenia
rozpoczęcia robót w Nadzorze Budowlanym:
a) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (w oryginale),
b) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
c) kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem,
d) dane dotyczące przewidywanej liczby zatrudnionych na budowie osób.
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3. Dostarczyć plan BIOZ z uwzględnieniem rozbiórki istniejących schodów,
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej
w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust.
2 pkt 1-3 ustawy Pzp.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S.A. w Jarosławiu Nr konta 78 1090 2590 0000 0001 3703 2530
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu przekazane zostanie Zamawiającemu przez
Wykonawcę w dniu podpisania umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji
winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być
wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.
10. W przypadku nie przedłożenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem jego terminu zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie pieniężne poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości
zabezpieczenia.
12. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres określony w ofercie (zgodnie
z kryterium oceny ofert), jednakże nie mniej 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu
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2.
3.
4.
5.

umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym
przedmiotu umowy.
Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiące załącznik do SIWZ.
Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem
niezbędnych dokumentów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

XVIII. INNE WYMAGANIA.
1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub
usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robot budowlanych lub
usług – art. 36b ust. 1a ustawy Pzp.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia – art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.
4. W sytuacji konieczności zmiany kierownika, nowy kierownik budowy musi legitymować się
doświadczeniem zawodowym nie mniejszym, niż kierownik budowy zadeklarowany w ofercie.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Ogólne
a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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,
b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
c) Środkami ochrony prawnej o których mowa w pkt 1 są:
 odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
 skarga do sądu.
2. Odwołanie.
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
b) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
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określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty,
gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
c) wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
d) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp,
e) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia,
f) izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dnia od jego doręczenia Prezesowi Izby.
3. Skarga do sądu:
a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,
b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi,
c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia
skargi do sądu,
d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
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OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................
Województwo: ............................................................... Powiat: ..........................................................................
REGON:…………………........................…..NIP: ……………………….………………................................
TEL.: .........………..…................………….……..... FAX: .................................................................................
E-MAIL:…………………………………………………..……………………………..……………………….
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę
budowlaną pn.
„PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH S2 OD STRONY POŁUDNIOWEJ ORAZ OD
STRONY PÓŁNOCNEJ S1 Z WYKONANIEM ZADASZENIA GÓRNEGO PODESTU NA
SZEROKOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI PWSTE
W JAROSŁAWIU NA DZIAŁCE NR 1048/23”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia j/w zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za cenę:
netto: ...................................zł, słownie: ..............................................................................................,
kwota VAT: ........................zł, słownie: ..............................................................................................,
brutto: .................................zł, słownie: ...............................................................................................
2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: …………………… (nie później niż do
30.08.2021)
3. Udzielamy ………… miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru
końcowego (zgodnie z kryterium oceny ofert).
4. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SIWZ i we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że złożona oferta nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku. Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku.

……………………………………

……………………………………………..............

Miejscowość i data

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy
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Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

7. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:
□ żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
□ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być
udostępnione, w szczególności inny, uczestnikom postępowania:
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

Numer strony
do

8. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom - dotyczy robót budowlanych w rozumieniu
ustawy prawo budowlane.
Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Zakres robót do wykonania

9. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składamy oświadczenia,
że: zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi w tym: dokumentacją techniczną, Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury
przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych
i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.
11. Oświadczam/y, że jestem/śmy: małym/średnim przedsiębiorstwem*.
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln 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.
12. Oferta złożona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych

……………………………………
Miejscowość i data

…………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia
Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH S2 OD STRONY POŁUDNIOWEJ ORAZ OD
STRONY PÓŁNOCNEJ S1 Z WYKONANIEM ZADASZENIA GÓRNEGO PODESTU NA
SZEROKOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI PWSTE
W JAROSŁAWIU NA DZIAŁCE NR 1048/23”.

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 UPzp,
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UPzp
……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy

3) Oświadczam, że 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 lub art. 24 ust. 5 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

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy

4) Oświadczam, że 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

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy

5) Oświadczam, że 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

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy

6) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub
złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na
podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH S2 OD STRONY POŁUDNIOWEJ ORAZ OD
STRONY PÓŁNOCNEJ S1 Z WYKONANIEM ZADASZENIA GÓRNEGO PODESTU NA
SZEROKOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI PWSTE
W JAROSŁAWIU NA DZIAŁCE NR 1048/23”

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………...............
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy

