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I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z
nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o. o. 

Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące
wspólnie.

Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. z 2013 r. poz. 231)

Specyfikacja lub SIWZ niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie
załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część.

Przedmiot zamówienia zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu
zamówienia (rozdz. IV SIWZ) oraz załączników stanowiących
integralną część SIWZ oraz z wszelkich wyjaśnień,  odpowiedzi  na
pytania oraz zmian SIWZ powstałych w trakcie postępowania.

Oferta przygotowany przez Wykonawcę zestaw dokumentów zawierający
formularz oferty, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz
załączniki wraz z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca
2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z poźn. zm.).

Najkorzystniejsza oferta oferta z najniższą ceną albo oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia.

Zamówienie
uzupełniające

zamówienie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, spełniające
łącznie następujące przesłanki:
1. zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót

budowlanych w okresie 3 lat od udzielenia mu zamówienia
podstawowego, 

2. stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i
polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia,

3. zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie
uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego.

Podwykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierza
wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia.

Umowa o 
podwykonawstwo 

Umowa  w  formie  pisemnej  o  charakterze  odpłatnym,  której
przedmiotem są usługi,  dostawy lub roboty budowlane stanowiące
część  zamówienia  publicznego,  zawarta  między  wybranym  przez
zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a
w  przypadku  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane  także
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między  podwykonawcą  a  dalszym  podwykonawcą  lub  między
dalszymi podwykonawcami.

Pełnomocnictwo oświadczenie woli mocodawcy złożone w formie pisemnej
upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w
jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj.
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia –  podpisania oferty lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego)
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca
pełnomocnictwo jest do tego uprawniona.

Dokumentacja
Projektowa

Projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej „STWiOR”),
informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
plany, rysunki, mapy, wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami oraz inne
dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu
robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej
lokalizacji ich wykonywania.

Dokumentacja techniczna Dokumentacja projektowa oraz  SIWZ

Beneficjent polisy 
ubezpieczeniowej 

(inaczej: uposażony, uprawniony) to osoba wskazana w polisie, która
uprawniona jest do odbioru świadczenia lub odszkodowania

Grupa kapitałowa Przedsiębiorcy,  którzy  są  kontrolowani  w  sposób  bezpośredni  lub
pośredni  przez  jednego  przedsiębiorcę,  w  tym  również  ten
przedsiębiorca (zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. 2007 Nr 50 poz.
331 z póź. zm.).

II. Nazwa i adres Zamawiającego:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o. o.

ul. Cyprysowa 12
83-000 Pruszcz Gdański  

nr tel. 58 682 31 57 nr fax/tel.   58 773 25 12
e-mail tbs-abk@home.pl

w  ww.tbs-abk.home.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty 5.186.000 euro dla robót budowlanych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  budynku mieszkalnego,  4-kondygnacyjnego  bez

podpiwniczenia na działce nr 14/6 przy ul. Cichej w Pruszcz Gdańskim o parametrach:
1) powierzchnia zabudowy - 640,52 m2
2) powierzchnia całkowita - 2627,80 m2
3) powierzchnia użytkowa budynku - 1947,29 m2
4) Kubatura - 7536,87 m3

wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu zgodnie z niniejszą SIWZ,
projektem umowy,  przedmiarami,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  oraz
dokumentacją projektową, na którą składają się:

• projekt wykonawczy architektura
• projekt  budowlany  zamienny  –  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  instalacji  wodno  –

kanalizacyjnej,
• projekt budowlany elektryczny, 
• projekt konstrukcji,
• projekt zagospodarowania terenu,
• projekt balustrad zewnętrznych i wewnętrznych,
• projekt dróg,
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• projekt dodatkowych 10 miejsc postojowych,,
• projekt – osłona śmietnikowa - dokumentacja przewiduje wykonanie 1 osłony śmietnikowej,

natomiast Wykonawca zobowiązany będzie wycenić i wykonać 2 osłony śmietnikowe. 

2. Zamawiający  zastrzega,  że  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  będą  wykonywane  w
uzgodnieniu z Wykonawcą niżej wymienione prace związane z wykonaniem:

1) sieci ciepłowniczej przez Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” sp. z o. o.
2) sieci kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WIK sp. o. o. 

W związku z powyższym należy nie wyceniać budowy ciepłociągu oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej (poz. 1.1 i 1.3 przedmiaru branży sanitarnej) 

3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie do wbudowania innych tj.
równoważnych  materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem
zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
Dopuszcza się również rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych w dokumentacji
przetargowej norm/aprobat/systemów/certyfikatów/zaświadczeń jakości. W  przypadku,  gdy
Wykonawca zaproponuje materiały,  urządzenia i  inne elementy równoważne, zobowiązany
jest  wykonać  i  zał  ą  czy  ć    do  oferty zestawienie  wszystkich  zaproponowanych  materiałów,
urządzeń oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do
materiału,  urządzenia  i  innych  elementów  opisanych  w  dokumentacji,  stanowiącej  opis
przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji projektowej,
których dotyczy.  Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji,
który sporządzi stosowną  opinię. Opinia ta będzie podstawą  do podjęcia przez
Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych
„zamienników”. W     przypadku,     gdy     Wykonawca     nie     zło  ż  y     w     ofercie     dokumentów     o
zastosowaniu     innych     materiałów     i     urz  ą  dze  ń  ,     to     rozumie     si  ę    przez     to,   ż  e     do     kalkulacji     ceny
oferty     oraz     do     późniejszego     wbudowania     uj  ę  to     materiały     i     urz  ą  dzenia     zaproponowane     w
dokumentacji     technicznej.   Zastosowanie jakichkolwiek rozwiązań równoważnych,  o których
mowa powyżej nie może prowadzić do zmiany dokumentacji projektowej.

4. Przedmiot zamówienia  objęty  jest  CPV:   45.21.00.00-2  Roboty  budowlane  w  zakresie
budynków.

V. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz informacja o możliwości
zawarcia umowy ramowej.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 

VI. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy. 
1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawo-

wego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających.
2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które sta-

nowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ.
3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia pod-

stawowego.

VII. Termin wykonania zamówienia.
1. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót najpóźniej na
14 dni przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. Zamawiający przystąpi do
odbioru robót i go zakończy w ciągu 14 dni od pisemnego  zgłoszenia o zakończeniu robót. 

3. Za datę wykonania umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego. Proto-
kołem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których

mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez
Zamawiającego  zgodnie  z  opisem  zamieszczonym  w  rozdz.  VIII  ust.  2  SIWZ  oraz
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.
1 i 2 Ustawy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:

1) posiadają     uprawnienia     do     wykonywania     określonej     działalności     lub     czynności,     jeżeli     przepisy
prawa     nakładają     obowiązek     ich     posiadania - Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełnienia przedmiotowego warunku,

2) posiadają     wiedzę     i     doświadczenie     niezbędne     do     realizacji     przedmiotu     zamówienia -
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał  co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami,
że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone)  polegające  budowie  lub
rozbudowie  budynku  o  powierzchni  użytkowej  nie  mniejszej  niż  2000m2  we  wszystkich
branżach tj: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej o wartości całkowitej robót
nie mniejszej niż 5 mln zł każdy, w tym co najmniej jedno zamówienie wykonane w formule
„pod klucz” 

UWAGA! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako
spełniający warunek (określone w załączniku nr 6  do SIWZ), rozliczenie pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż
w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości
wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego na dzień podpisania  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego
bezusterkowego danego zadania.

UWAGA! W przypadku rozbudowy warunek zostanie spełniony tylko wówczas gdy wartość 5 
mln zł zostanie spełniona dla części dobudowanej oraz powierzchnia i zakres robót dotyczyć 
będą części dobudowanej. 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  -  Zamawiający nie opisuje sposobu
dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku,

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  -  Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne
do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj: 

a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami objętymi  niniejszym  zamówieniem  w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej z doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i / lub kierownika robót min
10 lat, 

b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami objętymi  niniejszym  zamówieniem   w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami objętymi  niniejszym  zamówieniem   w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji  sanitarnych,

d) jedną  osobą,  która  będzie  pełnić  funkcję  kierownika  robót,  posiadającą  uprawnienia  do
kierowania robotami objętymi niniejszym zamówieniem  w specjalności drogowej. 
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UWAGA!  Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

UWAGA!  Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji określonych
w lit. a i d

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu
zamówienia  -  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 4 000 000, 00 zł

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. W     celu     dokonania     oceny     spełnienia     warunków,     o     których     mowa     w     art.     22     ust.     1     Ustawy,     i
których     opis     sposobu     oceny     spełnienia     został     zamieszczony     w     rozdz.     VIII   ust.   2     SIWZ     należy
złożyć     następujące     oświadczenia     i     dokumenty:    

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w  art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi
jednocześnie formularz oferty).

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych 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 i miejsca wykonania oraz  z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone - według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa
powyżej jest:

• poświadczenie albo 
• inny dokument –  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

a) W załączniku nr 6 do SIWZ Wykonawca przedstawi najważniejsze roboty wraz z dowodami.
Przez najważniejsze roboty, do których należy  załączyć dowody, Zamawiający rozumie
roboty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 2 SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

b) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane np.
referencje (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

c) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub
miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – według wzoru załącznika Nr 5 do SIWZ. 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia - według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ. 
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5) Informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą

wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
należy złożyć następujące dokumenty:  

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (według wzoru  załącznika  nr 3
do SIWZ).  

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-
spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykaza-
nia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wy-
konawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane pra-
wem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w ca-
łości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opła-
caniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał prze-
widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-
manie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 mie-
siące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzie-
lenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy na-
leży założyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru załącznika nr 4
do SIWZ.  

4. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty podmiotów zagranicznych): 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:

a) o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4 –  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w pkt.1 lit. a tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.1 lit. a
tiret drugi powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca za-
mieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem. Przepis odnośnie terminów wystawienia stosuje się odpowiednio. W przy-
padku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie nie-
zbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu
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3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego sie-

dzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie nie-
zbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
(niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne     zobowiązanie tych podmio-
tów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na     okres     korzystania     z     nich     przy     wy-
konaniu     zamówienia -  według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b Ustawy,  Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, żąda:

1) w przypadku warunków,  o  których mowa w art.  22 ust.  1 pkt  4 ustawy -  dokumentów,  o
których mowa w ust. 1 pkt. 5,

2) Dokumentów dotyczących w szczególności: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Powyższe informacje można zawrzeć na załączniku nr 2 do SIWZ.

7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za-
mówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wy-
konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Oświadczenie wymienione w rozdz. IX ust. 1 pkt. 1 SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w
imieniu wszystkich Wykonawców.

2) Dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 1 pkt. 2-5 SIWZ składa dowolny Wykonawca lub do-
wolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofer-
tę wspólną.

3) Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX ust.  2 albo odpowiadające im doku-
menty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę
odrębnie. 

4) Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX ust. 3 SIWZ powinna być złożona przez każde-
go Wykonawcę odrębnie. 

8. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia lub dokumenty o których
mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt. 1-4 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Do-
datkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt. 3 i 4 dla
spółki. 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ
2. Zamawiający  udzieli  odpowiedzi  nie  później  niż  na  dwa  dni  przed  upływem  terminu

składania  ofert  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 2.

4. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże  wszystkim  wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz informacje te umieści na
stronie internetowej Zamawiającego w  ww.tbs-abk.home.pl
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5. Zamawiający może zmienić treść SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. Każda

wprowadzona  przez  Zamawiającego  zmiana  zostanie  dostarczona  wszystkim
wykonawcom,  którym  Zamawiający  przekazał  SIWZ  i  będzie  dla  nich  obowiązująca.
Informacja o zmianie SIWZ ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych porozumiewanie Zamawiającego z
Wykonawcami odbywać się będzie  drogą pisemną, faxem lub drogą elektroniczną (adres,
nr  fax  oraz  adres  poczty  elektronicznej  podany  w  rozdziale  I  SIWZ).  W  przypadku
przesyłania informacji faxem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. W  przypadku  składania  przez  Wykonawców dokumentów  i  oświadczeń  na  wezwanie
Zamawiającego  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  Wykonawa  zobowiązany  jest  złożyć
wymagane  dokumenty  i  oświadczenia  w  formie  przewidzianych  dla  nich  w
Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19.02.2013r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy  oraz  form  w  jakich  te
dokumenty mogą być skłądane (tzn. w oryginale lub kopii poświdczonej zza zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę).

8. Spotkania z Wykonawcami nie przewiduje się.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Osobą  upoważnioną  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  jest Andrzej  Szymański  –
Kierownik Zamawiającego.

XII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:  180 000, 00 zł.
2. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione,

jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło  się  na rachunku bankowym Zamawiającego nr  50

1130 1121 0006 5556 3620 0002 przed upływem terminu na składanie ofert.
2) wnoszone  w  pozostałych  formach  oryginały  dokumentów  zostały  złożone  w  sekretariacie

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000r.  o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.  U.
2007 Nr 42, poz. 275 j.t. z późn. zm.).

2) W  treści  wadium  składanego  w  formie  innej  niż  pieniądz  muszą  być  wyszczególnione
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy  w jakich Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 1 od „b” do „e” musi być
wystawione  na  Zamawiającego.  Z  treści  gwarancji  (poręczenia)  musi  jednoznacznie
wynikać,  jaki  jest  sposób  reprezentacji  Gwaranta  (poręczyciela).  Gwarancja  musi  być
podpisana  przez  upoważnionego  (upełnomocnionego)  przedstawiciela  Gwaranta
(poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz  z  imienną  pieczątką  lub  czytelny  (z  podaniem imienia  i  nazwiska).  Z  treści
gwarancji  winno  wynikać  nieodwołalne  i  bezwarunkowe  zobowiązanie  Gwaranta
(poręczyciela)  do  wypłaty  Zamawiającemu  pełnej  kwoty  wadium  w  okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez  Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą.  Gwarancja  (poręczenie)  musi  być
egzekwowalna  i  wykonalna  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  podlegać  prawu
polskiemu, a w sporach z gwarancji  wyłącznie właściwy musi być  Sąd Powszechny
siedziby Zamawiającego.

3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4) Wadium  wniesione  przez  jednego  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o

zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie

wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub
w terminie,  o którym mowa w art.  46 ust.  3 Ustawy,  albo nie zgodził  się  na przedłużenie
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okresu  związania  ofertą.  Jednocześnie  ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za
odrzuconą.

5. Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  zwrócono
wadium na podstawie ust. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego.

XIII. Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku

polskim.
2. Oferta winna zawierać: 

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w  słowniczku
SIWZ. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału albo notarialnie
poświadczonej kopii. 

c) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX SIWZ. 
d) Zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz innych ele-

mentów równoważnych wraz z opisem zaproponowanych rozwiązań – w przypadku
ich zaoferowania przez Wykonawcę. 

e) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych -  w przypad-
ku ich zaoferowania przez Wykonawcę.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w formie elektronicznej. 

4. Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości co do treści w języku polskim i obcym za wiążącą uważa się
treść w języku polskim.

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia muszą

przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert. 
10. Oferta musi być podpisana. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane przez

Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane. 
11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez

osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z
napisem „Zmiana do oferty na budowę  budynku  mieszkalnego  w  Pruszczu
Gdańskim przy ul. Cichej” oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). 

13. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 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: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)". Zaleca się, aby
były spięte i wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną
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w powyższym artykule przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku
braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.

15. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty
zaopatrzonej napisem „Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego w
Pruszczu  Gdańskim przy  ul.  Cichej  ”  oraz     dane     Wykonawcy     (pełna     nazwa     firmy     i
adres).     Koperta     musi     być     zaadresowana     na     Zamawiającego.

16. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl art. 84
ust. 2 Ustawy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma
zastosowanie Ustawa oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16/1964r. poz. 93, z
późn. zm).

18. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie TBS-ABK sp. z o. o. ul. Cyprysowej 12 w Pruszczu

Gdańskim do dnia 18.06.2014r. do godz. 11.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w TBS-ABK sp. z o. o. ul. Cyprysowa

12 w Pruszczu Gdańskim    – dnia   18.06.2014r. o godz. 11.30
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w SIWZ zostaną niezwłocznie zwrócone

wykonawcom. 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określi  cenę ryczałtową brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT za całość

zamówienia cyfrowo i słownie biorąc pod uwagę dokumenty wskazane w rozdziale IV ust. 1
SIWZ.

2. Cenę w  PLN należy wpisać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Przedmiar    nie     stanowi     podstawy     wyceny     oferty,     jest     dokumentem     pomocniczym     dla

Wykonawcy.
4. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z 23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny

(Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco:
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać  podwyższenia  wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,  wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt  lub
rozwiązać umowę.

W  związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji
technicznej w tym z projektu umowy oraz inne niezbędne do oddania Zamawiającemu przedmiotu
zamówienia w tym m.in. koszty:

• robót przygotowawczych, porządkowych, 
• zorganizowanie,  zagospodarowanie  i  późniejsza  likwidacja  placu  budowy, utrzymanie

zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy)
• ubezpieczenia budowy i sporządzenia planu BIOZ
• zapewnienia obsługi geodezyjnej, 
• wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz. i jego rejestracji w Starostwie

Powiatowym, 
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budynku z podaniem powierzchni użytkowych lokali

mieszkalnych pomierzonych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.04.2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowalnego (Dz. U. Z 2012 poz. 462 z późn. zm.)

• uzgodnienia map,
• utworzenia ewentualnych objazdów i ich późniejszej likwidacji,
• związane z odbiorami,
• wykonania przekopów kontrolnych w celu lokalizacji uzbrojenia lokalnego,
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• wywozu nadmiaru gruntu oraz materiału z rozbiórki wraz z ich utylizcją,
• związane  z demontażem, naprawą i montażem ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu w tym również istniejących dróg
dojazdowych  oraz wypłat odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu
wniesionych roszczeń, a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych na
realizowanej inwestycji,

• wszelkich innych czynności umożliwiających należyte oddanie inwestycji Zamawiającemu z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a 
umowa nie będzie aneksowana z wyjątkiem okoliczności wymienionych w projekcie umowy.

5. Wykonawca  ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,
a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą
starannością. 

6. Wykonawca  powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych
rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.

7. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną  wizję  lokalną, wiedzę  techniczną  i
dokumentację techniczną.

8. Do  porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości
zamówienia. 

9. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym, a
Wykonawcą.
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie.
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w

PLN.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym

kryterium cena – 100%. Ocena oferty wyrażona jest w punktach.
2. Ocena ofert w zakresie przestawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze

wzorem: 
                                    najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert 
                           C=  --------------------------------------------------------------------------------  X 100 pkt
                                                         cena oferty badanej 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość
zamówienia, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert
nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w
treści SIWZ.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy
tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie
zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

2. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków

konsorcjum  –  głównego  partnera  (Lidera)  do  koordynowania  czynności  związanych
z realizacją umowy,

2) stwierdzała  o  odpowiedzialności  solidarnej  partnerów  konsorcjum,  za  całość  podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji  przedmiotu zamówienia,
gwarancji jakości,

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
5) wykluczała  możliwość  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez  któregokolwiek  z  jego

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji

zamówienia,
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7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,
8) wskazywała sposób rozliczeń z zamawiającym.
3. Wskazanie  Lidera  będzie  określone  w  formie  pisemnego  upoważnienia  stanowiącego

załącznik do umowy.
4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
1) kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu,
2) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy sporządzonym według wytycznych określonych

w projekcie umowy, 
3) kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz z

zaświadczeniami lub decyzjami o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po
14.02.1995 r. oraz aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodo-
wego - w przypadku podmiotów krajowych; dla podmiotów zagranicznych dokumenty równo-
ważne, 

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdz. XX niniejszej SIWZ,
5) kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpo-

wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmujące ludzi, materiały, robo-
ty oraz sprzęt na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wysokość ceny oferty na cały czas trwa-
nia umowy zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie umowy, 

6) kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ubezpieczenia od wszyst-
kich ryzyk budowlanych na kwotę  nie mniejszą  niż cena oferty,  na jedno zdarzenie i sumę
zdarzeń, obejmującej wszystkie szkody powstałe w szczególności w wyniku pożaru, wyłado-
wania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, śniegu, hura-
ganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub niedo-
świadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, przepięć, działania nadmiernego ciśnienia lub
próżni oraz innych nagłych niespodziewanych zdarzeń, w szczególności takich jak: zawalenia,
działania przedmiotów obcych, z klauzulą  wskazującą  Zamawiającego jako beneficjenta tej
polisy  zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie umowy.

5. Nie wypełnienie przez Wykonawcę zapisów, o których mowa w ust. 4  nn. rozdziału
będzie równoznaczne ze spełnieniem przesłanek z art. 46 ust. 5 pkt 3 Ustawy (zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy) i skutkować będzie zatrzymaniem wadium. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 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 oceny, chyba  że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10%
zadeklarowanej ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 2 od „b” do „e” musi być wystawione na
Zamawiającego.  
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na
każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania.
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Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że
pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione tylko  za pośrednictwem Banku
prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone
na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Zamawiającego.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest
wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją
(poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta
(poręczyciela). 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego wskazany  w  rozdziale  dotyczącym  wadium.  Zamawiający
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie na zasadach określonych w ustawie.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia

z należności za częściowo wykonane prace. 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z

postanowieniami SIWZ.
2. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ 
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do

jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania

tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

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

Wykonawcy  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  dziale  VI  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, a w szczególności:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, 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.

2. 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.

3. W niniejszym postępowaniu  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

7. Zgodnie z art. 181 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 3.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
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9. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust.3.
10. Odwołanie wnosi się na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania

informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –  jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.

12. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone powyżej wnosi w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

14. Zgodnie z art. 185 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art.
185 ustawy.

XXIII. Informacje o podwykonawcach.
1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia

podwykonawcom części zamówienia na warunkach określonych w umowie.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy  podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy i  usługi,  w terminie 7  dni  od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo:

1) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1 umowy,
2) na dostawę materiałów budowlanych, 
3) na wykonanie prac projektowych, ekspertyz, badań, analiz, itp.,
4) na usługi geodezyjne, geotechniczne,
5) na usługi ochrony mienia,
6) na dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów i dostawy i usługi

w zakresie zaplecza budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe, catering), usługi
telekomunikacyjne,  usługi pocztowe,

7) na usługi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
8) na usługi obsługi prawnej i zastępstwa procesowego
4. Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  ust.  3  nie  dotyczy  umów o  podwykonawstwo  o  wartości

większej niż 50 tys. zł.
5. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie

zamierza  powierzyć  Podwykonawcy  oraz  podania  przez  Wykonawcę  nazw  (firm)
Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się  na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. rozdz. VIII ust. 2 SIWZ.

6. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2B  Ustawy,  w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy, tj. rozdz. VIII ust. 2 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający ma prawo wnieść sprzeciw / zastrzeżenie w przypadku niespełnienia warunków
określonych w § 5  projektu umowy.

8. Inne warunki, które należy wypełnić opisane zostały szczegółowo w projekcie umowy.
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Załącznik nr 1 do  SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej dz. nr 14/6 
w Pruszczu Gdańskim

..........................................., dnia ...........................
(Miejscowość) 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o. o.
ul. Cyprysowa 12

83-000 Pruszcz Gdański  
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p.
Pełna nazwa(y)

Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu

1.

2.

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imię i nazwisko

Adres

Numer REGON: NIP:

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Podstawa umocowania do
reprezentowania 
Wykonawcy 
(np. pełnomocnictwo, wpis do
CEIDG, KRS itp.) 

1. Oferuję/emy zrealizowanie niniejszego przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto:....................................................... zł

2. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, iż spełniamy warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

4. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia.*

5. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
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6. Zapoznałem/liśmy się ze SIWZ i  wszystkimi  jej  załącznikami w tym z projektem umowy i
przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń.

7. W/w zamówienie zrealizuję/emy w terminie określonym w SIWZ.

8. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuję/emy się
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej
w formie ..........................................................................

10.Udzielam/y na przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 36 m-cy. Okres rękojmi na
przedmiot zamówienia wynosi 36 m-cy. 

11.Oświadczam/y, że:

 zamówienie wykonam/y samodzielnie*)

 część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom (określić zakres):
L.
p.

Nazwa części zamówienia (zakres
prac powierzony podwykonawcy)

Nazwa (firma) Podwykonawcy,
na którego zasoby wykonawca powołuje się na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu
1.

2.

12.Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 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 one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania *:

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

od do

1.

2.

Podpis(y):

L.p.
Pełna nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.

2.

• niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do  SIWZ

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej dz. nr 14/6 

w Pruszczu Gdańskim

L.p.
Pełna nazwa podmiotu

oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby

Adres podmiotu
Numer telefonu i

faksu

1.

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz ………………..…...............………………………..……………
………………………………………………………………………..……………...............…………..…………

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby: 
…………………………………………………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………………………………...............……………

(wymienić  zakres  dostępnych  Wykonawcy zasobów innego podmiotu)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w zakresie:
…………………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............……

(wskazać zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia)

Oświadczam/y, że ww. zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia w następujący sposób: .........................................................................................................
……………………………………………………………...............………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia)

Oświadczam/y, że będzie łączył mnie/nas z Wykonawcę następujący stosunek: ...................................
………………………………………………………………………………………………………...............……

(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem)

..................................................................,dn. .........................
              miejscowość                   

…………........................................................................
                                                                                                    podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych) 
                                                                                                 do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego 

         do dyspozycji niezbędnych zasobów 

Podpis(y):

L.p.
Pełna nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)

upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.

2.
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Załącznik nr 3 do  SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej dz. nr 14/6 
w Pruszczu Gdańskim

WYKONAWCA:
L.p. Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu

1.

2.

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam/y, że brak  jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania ze względu na
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Podpis(y):

L.p.
Pełna nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.

2.
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Załącznik nr 4 do  SIWZ

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy/
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5

ustawy*
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej dz. nr 14/6 
w Pruszczu Gdańskim

WYKONAWCA:

L.p.
Pełna nazwa(y)

Wykonawcy(ów)
Adres(y)

Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu

1.

2.

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
informujemy zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy, że:

1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z późn. zm.)*;

2. należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.):*

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

* niepotrzebne skreślić
UWAGA1! Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2
UWAGA 2! Niniejszy załącznik składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Podpis(y):

L.p.
Pełna nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)

upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.

2.
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Załącznik nr 5 do  SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej dz. nr 14/6 
w Pruszczu Gdańskim

WYKONAWCA:
L.p. Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu

1.

2.

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:

NAZWISKO I IMIĘ 
osoby, która będzie pełnić
poszczególne funkcje ze

wskazaniem podstawy do
dysponowania n/w osobą  

STANOWISKO

UPRAWNIENIA I NAZWA
ORGANU, KTÓRY JE

WYDAŁ

INFORMACJE NA TEMAT
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,

DOŚWIADCZENIA I
WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A

TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH
CZYNNOŚCI 

……………………………………

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

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:   

………………………………

………………………………

Kierownik budowy 
(posiadający uprawnienia

w specjalności
konstrukcyjno-
budowlanej )

Nr ……………………………

NAZWA ORGANU

……………………………

Doświadczenie  na  stanowisku
kierownika  budowy  /  kierownika
robót …............... lat.

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

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:   

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

Kierownik robót
(posiadający uprawnienia

w specjalności
instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i

elektroenergetycznych)

Nr ……………………………

NAZWA ORGANU

…………………………….

……………………………………

...............................…………….

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:   

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

Kierownik robót
(posiadający uprawnienia

w specjalności
instalacyjnej w zakresie

sieci i instalacji
sanitarnych)

Nr ……………………………

NAZWA ORGANU

…………………………….
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……………………………………

...............................…………….

PODSTAWA
DYSPONOWANIA:   

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

Kierownik robót
(posiadający uprawnienia
w specjalności drogowej)

Nr ……………………………

NAZWA ORGANU

…………………………….

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że w związku  z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej dz. nr 14/6  w Pruszczu Gdańskim  osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i zostały wymienione w niniejszym załączniku
posiadają wymagane uprawnienia.

Podpis(y):

L.p.
Pełna nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.

2.

Uwaga:
W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b Ustawy i będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne     zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Należy wypełnić załącznik nr 2
do SIWZ. 
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Załącznik nr 6 do  SIWZ

Wykaz wykonanych zamówień
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej dz. nr 14/6 
w Pruszczu Gdańskim

WYKONAWCA:
L.p. Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu

1.

2.

Oświadczam/y, że wykonałem (wykonaliśmy) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończyłem/liśmy następujące roboty budowlane: 

L.p NAZWA  I  ADRES
PODMIOTU, NA RZECZ

KTÓREGO ROBOTY
ZOSTAŁY WYKONANE 

ORAZ MIEJSCE
WYKONANIA 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –
RODAJ ROBÓT 

WARTOŚĆ
BRUTTO

WYKONANEGO
ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA
OD - DO

dd/mm/rrrr

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

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

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

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

Branże: …................................
…...............................................
...................................................
Powierzchnia użytkowa …....... 
m2

formuła „pod klucz” tak / nie 

Wartość 
wykonanych robót 
…................... zł 
brutto

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

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

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

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

Rodzaj robót: ….........................
…...............................................

…..............................................
Powierzchnia użytkowa …....... 
m2

formuła „pod klucz” tak / nie 

Oświadczam/my że:
•poz………….wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,
•poz………….wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na
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potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do
dyspozycji swoich zasobów zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

Podpis(y):

L.p.
Pełna nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.

2.
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