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Postępowanie nr NZ-ET/PN/I/03/20 

Gdynia, dnia  18.06.2020 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.)  

 

na 

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowiącej przyłącze od budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej 

w Trzebieży do sieci kanalizacji miejskiej w Trzebieży 

 

 

 

 

     ZATWIERDZAM: 

 

DYREKTOR 

/-/ 

Maciej Zawadzki 
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I. Nazwa  i adres Zamawiającego 

 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 

81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10 

NIP: 586-20-76-216 , Regon: 192634129                                                                                                                                 

ww.sar.gov.pl,  office@sar.gov.pl 

Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38 

Dokumentacja postępowania 

www.sar.gov.pl 

 

Znak postępowania: NZ- ET/I/PN/03/20 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i procedura 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą lub Pzp lub ustawą Pzp”.  

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości niższej 

niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający powadzi postępowanie w procedurze odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 i ust. 2 

ustawy PZP. Stosownie do przywołanych przepisów, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowiącej przyłącze od budynku 

bazy Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży do sieci kanalizacji miejskiej w Trzebieży 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Kod CPV 45000000-7 

Kod CPV 45111200-0 

Kod CPV 45332000-3 

3. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje dokumentacja projektowa, przedmiar, pozwolenie – zał. 6-13, 

załączona do niniejszej SIWZ oraz wzór umowy – zał. Nr 14 do SIWZ. Załączone przedmiary mają 

charakter pomocniczy 

4. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, znaków towarowych 

lub pochodzenia materiałów, zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert 

zawierających takie materiały i urządzenia (produkty) równoważne, a wszelkie materiały określone 

w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane 

przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań 

Zamawiający rozumie wymagania materiałów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie 

na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
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uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się 

nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

5. Wypełniając obowiązek wskazanych w art. 30 ust 4 ustawy Pzp, w miejscu zastosowania w opisie 

przedmiotu zamówienia odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

techniczny i systemów referencji technicznych (o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp), 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym równoważność rozumiana 

jest jako zachowanie parametrów funkcjonalnych, technicznych, operacyjnych, z zachowaniem 

wymogów określonych przepisami właściwymi z uwagi na przedmiot zamówienia. Zastosowanie 

w Opisie przedmiotu zamówienia odniesień do wskazanych norm, ocen technicznych i innych, 

o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 i 3) ustawy Pzp, należy rozumieć wraz z wskazaniem 

„lub równoważne”.    

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej 

ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia  

w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 

 

7. Zatrudnienie na umowę o pracę 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności opisane w dokumentacji technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj. osób 

wykonujących prace fizyczne i operatorów sprzętu obsługującego realizację niniejszego zamówienia, 

na cały okres realizacji umowy. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób dotyczy także 

podwykonawców, z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji umowy; 

7.2. Wykonawca zobowiązany jest do, na żądanie Zamawiającego, udokumentowania  zatrudniania 

osób wymienionych w punkcie powyżej poprzez oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 

- więcej informacji wskazuje załączony do SIWZ wzór umowy.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

9.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

 

10. Zamawiający nie przewiduje powtórzenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 ustawy. 

 

11.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania robót. 

 

13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

 
14. Podwykonawstwo:  

14.1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
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W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, 

Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust 1 Pzp, wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez 

Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,  

14.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 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. 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym termin realizacji 

umowy stanowi kryterium oceny ofert.   

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust 1 Pzp oraz 24 ust 5 ust 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie formułuje warunku w niniejszym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie formułuje warunku w niniejszym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej tj.  

 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonali należycie (2) dwie roboty budowlane o wartości 

nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto każda realizacja.  

 

2. Zgodnie z treścią art. 22d ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 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. 

 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym 

w rozdziale VIII SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowić 

będą wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

 
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych.  

 
6. 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.  

 
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp i art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp. 

 
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a 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 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu. 

 
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ 

dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia. 

 
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone 

w rozdziale VII ust. 1 SIWZ, mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, musi być 

spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
12. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach, wyszczególnionych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. 

 
13. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia 

Wykonawcy i odrzucenia oferty. 
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VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania przez Wykonawcę warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: 

1) oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzonego wg załącznika nr 2 do SIWZ 

(oświadczenie składane wraz z ofertą), 

2) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego  wg załącznika nr 3 do 

SIWZ (oświadczenie składane wraz z ofertą). 

 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, 

dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w pkt. 1, tj. do złożenia: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 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 wg  załącznika nr 5 do SIWZ,  

2) 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, 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

3.  Wykaz dokumentów i oświadczeń, wymaganych od podmiotów zagranicznych. 

3.1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust 2 pkt 3  niniejszego rozdziału, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

3.2.  Dokumenty, o których mowa w 3.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust. 3.1. niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 3.2) stosuje się odpowiednio. 

3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.  

 

5. Za art. 25 ust 2 Pzp Zamawiający wskazuje, iż potwierdzeniem spełniania Wykonawca warunków 

udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również 

oświadczenie złożone przed właściwym organem, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w przypadku jego braku, równoważny 

dokument wskazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny.  

 

6. W przypadku braku złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienia postępowania. 

 

7. W przypadku nie złożenia pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tegoż Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Wykonawca w takiej sytuacji wskazuje 

Zamawiającemu rejestr z którego możliwym jest pobranie wskazanych dokumentów. Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy dokumenty te sporządzone są w języku innym niż język 

polski, Zamawiający wezwie do przedłożenia tłumaczenia na j. polski wskazanego dokumentu. 

9. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state informacji w trybie 

art. 86 ust 5 Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Celem 

ułatwienia Zamawiający zamieszcza wzór powyższego oświadczenia w załączniku nr 4 do SIWZ. 

10. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 oraz ust. 2 SIWZ muszą być złożone w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia o których mowa 

w rozdziale VIII ust. 1 powinny zostać złożone w  oryginale. 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state
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zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

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

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

14. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia 

woli na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1137). 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 

 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt IX.3 SIWZ. 

 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. 

 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt 

ich otrzymania. 

 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub poczty elektronicznej 

podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 

się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 

otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt IX.4 SIWZ, 

oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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. 

 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. IX.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,               

o którym mowa w pkt. IX.6 SIWZ. 

 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której 

zamieszczono SIWZ, tj.: www.sar.gov.pl, w zakładce: zamówienia publiczne/ ogłoszenia. 

 

http://www.sar.gov.pl/
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10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

 

11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

Katarzyna Wińska-Rużewicz (58) 660 – 76 – 41  

Zbigniew Sowiński   

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zam.pub@sar.gov.pl 

 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
XI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

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

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Zgoda Wykonawcy musi być wyrażona na piśmie. Brak pisemnej zgody Wykonawcy w terminie związania ofertą, 

będzie traktowane przez Zamawiającego, jako jego odmowa. 

 

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ, 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

wg załącznika nr 2 do SIWZ, 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3 do 

SIWZ, 

4) w przypadku powołania się Wykonawcy na potencjał innego podmiotu – zobowiązanie lub inny dokument, o 

którym mowa w rozdziale VII ust. 6 SIWZ,  

5) dokumenty potwierdzające podpisanie oferty przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

(wypis z KRS lub CEIDG), w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, również 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać 

jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej 

czynności - składany wraz z ofertą. 

 

4. Dokumenty składane w dalszym procedowaniu:  

1) oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej - wg załącznika nr 4 do SIWZ - składane w terminie 3 dni od zamieszczenia 

mailto:zam.pub@sar.gov.pl
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informacji, o której mowa w art 86 ust 5 Pzp, 

2) wykaz wykonanych robót wg zał. nr 5 do SIWZ i dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie - 

dokumenty składany na wezwanie Zamawiającego do jego złożenia w sytuacji uznania oferty 

Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert - dokumenty składany na wezwanie Zamawiającego do jego 

złożenia w sytuacji uznania oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, chyba że dokument ten 

został złożony wraz z ofertą i nie utracił aktualności.  

 

5. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

6. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w SIWZ. W przypadku 

działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale 

lub kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną 

nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów 

potwierdzających umocowanie tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki 

z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników. 

 

7. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się: 

1) spiąć w kolejności podanej w rozdziale XII ust. 3 SIWZ w sposób uniemożliwiający   dekompletację, 

2) ponumerować, 

3) zaparafować. 

 

8. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń 

lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

 

9. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta 

wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana 

na adres Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia i posiadać 

dopiski „Oferta w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej budynku bazy w Trzebieży” oraz „nie 

otwierać przed dniem 03.07. 2019 r. godzina 11:30”. 

 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim 

przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie 

o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio 

oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane 

w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert 

wycofanych nie będą otwierane. 

 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia 

na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy. 
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12. Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w Formularzu oferty (załącznik 

nr 1 do SIWZ) oraz złożone wraz z ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji 

zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Zamawiającego. Zapis pkt XII.5 SIWZ stosuje się odpowiednio. 

 

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza 

powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, oraz nazwy podwykonawców. 

 

14. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia (sekretariat) 

w terminie do dnia 03.07.2020 r. godzina 11:00. 

 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, sala sztabowa, 

w dniu 03.07.2020 r. godzina 11:30. 

 

3. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące:  

1) kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

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

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Ceną oferty jest cena ryczałtowa i obejmuje ona całość przedmiotu zamówienia opisanego w  SIWZ. 

Należy ją wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Cenę oferty należy obliczyć w dowolny 

sposób na podstawie powszechnie stosowanych cenników, uwzględniając zakres zamówienia określony 

w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przedmiarze robót. Wskazane przez Zamawiającego ilości robót podane 

w przedmiarze robót, stanowią szacunkowy rozmiar prac i nie mogą być jedyną podstawą do określenia 

ceny ryczałtowej. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. 

 

2. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ryczałtowa, powinna obejmować opisany w  dokumentacji 

projektowej zakres prac, a także: 

1) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi 

do realizacji robót budowlanych, 

2) uwzględniać finansowo wszystkie czynności związane z wykonaniem wytycznych planu BIOZ, 

wykonaniem pomiarów, wytyczeniami geodezyjnymi, przygotowaniem dokumentacji 

powykonawczej, odpowiednio do przedmiotu zamówienia, 

3) koszt wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy m.in. oświetlenie placu 

budowy, koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media, oświetlenie placu budowy, 
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urządzenia zabezpieczające materiały, urządzenia i  roboty przed zjawiskami atmosferycznymi,  

4) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót wraz z kosztami związanymi 

z utylizacją odpadów, 

5) inne koszty, w szczególności uzyskania stosownych zgód, pozwoleń przeprowadzenia 

obowiązkowych kontroli koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowe informacje zawiera załączony do SIWZ wzór umowy.  
3. Cena oferty oraz ceny określone w Formularzu oferty mają być wyrażone w PLN zgodnie z polskim 

systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza 

rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:  

 

1) cena oferty:  waga 80%, 

2) termin realizacji: waga 10%,  
3) gwarancja (okres udzielonej gwarancji) - waga 10%, 

 

2. Kryterium „cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do 

tego kryterium może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

  A 

 C = ---------- x 100 x 80% , gdzie: 

  B 

 

C – liczba punktów za kryterium „cena” 

A – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 B – cena oferty badanej 

 

2. Kryterium „Termin realizacji ” (T) zostanie ocenione na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie (wg treści Formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ). Najkorzystniejsza oferta w 

odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ocena zostanie dokonana wg 

podziału: 

 
termin realizacji – 5 miesięcy – 0 pkt  
termin realizacji – 4 miesiące – 4 pkt  
termin realizacji – 3 miesiące – 10 pkt  

 

3. Kryterium „gwarancja” (G) zostanie ocenione na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w 

ofercie (wg treści Formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ). Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego 

kryterium może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ocena zostanie dokonana wg podziału: 

 

1) gwarancja 5 lat - 0 punktów, 

2) gwarancja pow. 5 do 6 lat – 2 punkty, 
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3) gwarancja pow. 6 do 7 lat – 4 punkty, 

4) gwarancja pow. 7 do 8 lat – 6 punktów, 

5) gwarancja pow. 8 lat – 10 punktów. 

 

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która otrzyma najwyższą 

liczbę punktów obliczoną według wzoru:  

 

S = C + T +G 

gdzie:  

S – łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 

C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena oferty”, 

T – liczba punktów przyznanych w kryterium „termin realizacji”. 

G – liczba punktów przyznanych w kryterium „gwarancja”. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do trzech miejsc 

po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy. 

 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po dokonaniu 

przedmiotowego wyboru, zostanie zaproszony do zawarcia umowy. 

 

2. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania  umowy, 

może: 

1) złożyć wniosek o przełożenie terminu, lub 

2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą. 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

2. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jest wniesienie 

do dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy podanego w ofercie. W przypadku 

gdy Wykonawca do dnia zawarcia umowy nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy. 
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3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony 
przez Narodowy Bank Polski o numerze: 75 1010 1140 0175 6113 - z dopiskiem „Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy – budowa kanalizacji Trzebież”. 
 

5. Zabezpieczenie uważa się za wniesione, z chwilą zaksięgowania środków na rachunku 
Zamawiającego. 
 

6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna, powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i 

płatne na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, zgłoszone gwarantowi, wskazujące, że 

żądana kwota jest należna w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty należności z gwarancji od przedłożenia 

jakichkolwiek dokumentów bądź spełnienia dodatkowych warunków. Beneficjentem gwarancji 

powinna być Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148 ust. 2 

PZP.  

 

8. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego 

prowadzenia oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

9. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania określa Wzór Umowy. 

 
XVIII. Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ.  

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej 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 wobec czynności: 

1)  określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2)  wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3)  odrzucenia oferty Odwołującego, 

4)  opisu przedmiotu zamówienia, 

5)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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3. 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. 

 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

 

5. 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. 

 

6. 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 art. 180 

ust. 2 ustawy. 

 

7. 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. 

 

8. Na czynności, o których mowa w pkt XIX.6 SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 

2 ustawy. 

 
9. Odwołanie wnosi się 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. 

 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 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. 

 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XIX.9 i XIX.10 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy. 

 
 

 

XIX. Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
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 Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Morska Służba Poszukiwania i 

Ratownictwa, adres: 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10  

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon (58) 32-13-147, adres e-mail: ido@sar.gov.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej 

stanowiącej przyłącze od budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży do sieci kanalizacji 

miejskiej w Trzebieży prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy powiększony o okres dochodzenie 

ewentualnych roszczeń; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

Załączniki do SIWZ: 

 

Lp Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty - Zał. nr 1 do SIWZ 

2 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału                   
w postępowaniu - Zał. Nr 2 do SIWZ 

mailto:ido@sar.gov.pl
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3 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Zał. nr 3 do 
SIWZ 

4 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- Zał.nr 4 do SIWZ 

5 
Wzór wykazu wykonanych robót- Zał. nr 5 do SIWZ- wykaz składany na wezwanie 
Zamawiającego - Zał. nr 5 do SIWZ 

6 Strona tytułowa - Zał. nr 6 do SIWZ 

7 Opis techniczny - Zał. nr 7 do SIWZ  

8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Zał. nr 8 do SIWZ 

 9 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty ziemne - Zał. nr 9 
do SIWZ 

 10 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty montażowe –  
Zał. nr 10 do SIWZ 

11 Rysunki: rys. 1, rys 2, rys 3 – Zał. nr 11 do SIWZ 

12 Dokumentacja dot. pomp NURT PZM– Zał. nr 12 do SIWZ 

13 Przedmiar robót – Zał. nr 13 do SIWZ 

14 Wzór umowy – Zał. nr 14 do SIWZ 

15  Pozwolenie na budowę – Zał. Nr 15 do SIWZ  
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Znak sprawy: NZ-ET/I/PN/03/20 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 30.000 Euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na 
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowiącej przyłącze od budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej 

w Trzebieży do sieci kanalizacji miejskiej w Trzebieży 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:.......................................................................................................................................................................  

Siedziba:.………………..…………………………………………………………..……………………………………………………………........... 

NIP:…………………..………………    Regon:…………………………………….. 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

adres do korespondencji: 

........................................................................................................................................... 

nr faksu: ........................................;  adres poczty elektronicznej ............................................................... 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia 

opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze NZ-ET/I/PN/03/20, na Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej 

stanowiącej przyłącze od budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży do sieci kanalizacji miejskiej 

wTrzebieży 

 następujących warunkach: 

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1. Całkowita wartość brutto wynosi: ………………………… złotych 

(słownie:.......................................................................................................................................................

................ 

w tym: wartość netto w kwocie …….............................................………………złotych1oraz obowiązujący 

podatek VAT wynoszący: .................................................................złotych2. 

                                                
1
 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 przepisami prawa. 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. 
2
 W przypadku odwrotnego obciążenia VAT wykonawca wskazuje wówczas w treści oferty wykonawca wskazuje: 
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2. Oferuję udzielenie gwarancji na okres:………….lat (min. 5 lat).   

3. Ofertuję wykonanie ZAMÓWIENIA w terminie: ……………………… (maksymalnie 5 miesięcy)  

II. Pozostałe informacje: 

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część lub całość zamówienia zamierzam 

powierzyć podwykonawcom …………..………………………………….3 

2. Zastrzegam / nie zastrzegam4w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane 

innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji:.................................. Jednocześnie, zgodnie z art 8 ust 3 Pzp dołączając 

wyjaśnienia/dokumenty wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.     

3. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną wskazaną w rozdziale V SIWZ. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

5. Oświadczam, że będąc przedsiębiorcą należę/ nie należę do kategorii mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw5 (MŚP), w rozumieniu definicji wskazanych w Zaleceniach 

Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2006r dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw 

Dz.U. L 124 z 20.5.2003r  str. 36.6 

6. Oferta została złożona na:......................... ponumerowanych stronach. 

7. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

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

 Nazwa Wykonawcy                               podpis Wykonawcy 

   (lub pieczątka)                          (osoby upoważnionej lub osób                

                                                        upoważnionych) 

...............................dn. ..........................................2020 r. 

                                                                                                                                                            
informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

2
 w zakresie …… 

(towar/usługa) i wskazuję wartość netto przedmiotu zamówienia w kwocie…………złotych, (słownie:………… ……...)
2
. 

3
 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców należy 

wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy 
podwykonawców 
4
 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz nie później niż 
w terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
5
 niepotrzebne skreślić  

6
 Udzielając odpowiedzi na pytanie należy zastosować definicje mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw określoną w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. (Dz. U. L124 z 20.5.2003,s.36):- 
mikroprzedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, - małe przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób 
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;-średnie przedsiębiorstwa- 
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR 
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Znak sprawy: NZ-ET/I/PN/03/20                                              

Załącznik 2 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Morska Służba Poszukiwania 

i Ratownictwa 

ul. Hryniewickiego 10 

81-340 Gdynia 

Wykonawca: 

………………………………………………..…… 

 

…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej 

stanowiącej przyłącze od budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży do sieci kanalizacji miejskiej 

w Trzebieży, prowadzonego przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

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 w niniejszym postępowaniu, polegam 
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na zasobach następującego/ych podmiotu/ów.  

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

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

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

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Znak sprawy: NZ-ET/I/PN/03/20                                              

Załącznik 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Morska Służba Poszukiwania 

i Ratownictwa 

ul. Hryniewickiego 10 

81-340 Gdynia 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej 

stanowiącej przyłącze od budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży do sieci kanalizacji miejskiej 

w Trzebieży, prowadzonego przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

           ………………………………………… 

 (podpis) 

 

 

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. 
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1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

           ………………………………………… 

  (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

          ………………………………………… 

  (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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), dnia …………………. r.  

 

          ………………………………………… 

  (podpis) 
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Znak sprawy: NZ-ET/I/PN/03/20 

Załącznik 4 do SIWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowiącej przyłącze od budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej 

w Trzebieży do sieci kanalizacji miejskiej w Trzebieży 

 

 

Ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego  

 

reprezentując Wykonawcę ..............................  

oświadczamy że7: 

*nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

*nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

*należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  

 

 

.......................................................         ..................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy    Imienna pieczątka i podpis 

(lub pieczątka firmowa)  osoby upoważnionej lub osób 

upoważnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać informacja 

nt. przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej,  
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Znak sprawy: NZ-ET/I/PN/03/20 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1843 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowiącej przyłącze od budynku bazy Morskiej Stacji Ratowniczej 

w Trzebieży do sieci kanalizacji miejskiej w Trzebieży 

 

Oświadczam, że zrealizowałem należycie ROBOTY polegające na: 

 

Lp Przedmiot robót budowlanych 

 

Wartość 

brutto robót 

Data wykonania 

robót 

Podmiot, na rzecz którego 

roboty zostały wykonane 

1  
 

  

 

2 
 

 
  

 

3 
 

 
  

4  
 

  

Do wykazu dołączam potwierdzenia należytego wykonania wskazanych robót budowlanych.  

 

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

 

    Nazwa Wykonawcy     podpis Wykonawcy 

(lub pieczątka) (osoby upoważnionej lub osób                    

        upoważnionych) 

 

 

Wartość podaną w walutach innych niż polski złoty Zamawiający przeliczy w sposób: Kwoty w dokumentach 

podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby oceny na PLN wg średniego kursu NBP 

obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do 

w/w przeliczenia zastosowany zostanie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.  

Jeżeli wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane obejmowały szerszy zakres niż opisane w warunku udziału 

w SIWZ, to wówczas zobowiązany jest do jednoznacznego (niebudzącego wątpliwości, dopuszczającego jedną 

tylko możliwą interpretację), określenia wartości brutto wymienionych w tabeli robót budowlanych polegających 

na wykonaniu robót określonych w rozdziale VII ust. 1 pkt 1) SIWZ.  


