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Ogłoszenie nr ZP-12180-2/2020 z dnia 2020-04-16 r. 

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży: Remont budynku Oratorium   w miejscowości 
Nowogródek Pomorski przy ul.  Kościelnej 1, w zakresie wymiany pokrycia dachowego (I postępowanie) 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 
 
Nazwa projektu lub programu Oratorium – wspólny dom w sercu Gminy Nowogródek Pomorski 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i 
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
 
Nie 
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
 
Nie 
 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
 
Nie 
 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie 
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów 
 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
 
Nie 
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych. 
 
Informacje dodatkowe: 
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I. 1) NAZWA I ADRES: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Piła, kod 64-920, ŚW. JANA 
BOSKO 1, woj. wielkopolskie, wpisaną (-ym) do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061527,  
NIP: 7642320595, Tel. 665 570 340, e-mail: prezes@sswm.org; tel. Koordynatora Projektu 695 292 321 
Adres strony internetowej (URL):  https://sswm.org 
Adres profilu nabywcy: http://www.nowogrodek.salezjanie.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie Salezjańskie 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez 
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających). 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
 
Tak 
https://sswm.org 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 
Tak 
https://sswm.org 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
 
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
 
Elektronicznie 
Tak 
e-mail: prezes@sswm.org 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
 
Tak 
Inny sposób: 
 
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej 
Adres: Parafia Rzymskokatolicka w Nowogródku Pomorskim ul. Kościelna 1, 74-304 Nowogródek Pomorski 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne 
 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

https://sswm.org/
https://sswm.org/
https://sswm.org/
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Oratorium   w miejscowości Nowogródek 
Pomorski przy ul.  Kościelnej 1, w zakresie wymiany pokrycia dachowego (I postępowanie) 
 
Numer referencyjny: ZP-12180-2/2020 
 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
 
Nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  
1.Przedmiotem zamówienie są roboty budowlane w ramach zadania „Remont budynku Oratorium   w miejscowości 
Nowogródek Pomorski przy ul.  Kościelnej 1, w zakresie wymiany pokrycia dachowego  
(I postępowanie).  
2. Początki powstania budynku datowane są na późne lata XIX w. Budynek jako zamknięta przestrzeń użytkowo-
socjalna służąca w części wschodniej jako baksy garażowe natomiast w części zachodniej pomieszczenia o różnym 
przeznaczeniu użytkowym. Budynek wieloużytkowy – „Oratorium” postawiony w wschodniej części wchodzący w 
skład Zabudowań Parafii w Nowogródku Pomorskim. Budynek wolnostojący, wybudowany na planie prostokąta, 
niepodpiwniczony, parterowy z wydzieloną częścią Użytkową i Gospodarczą. Od strony zachodniej wejścia do 
poszczególnych pomieszczeń oraz wjazd do Garaży. Istniejąca pokrycie połaci dachu planuje się wymienić na nowe 
ujednolicone z dachówki zakładkowej, kolorowej. Zaprojektowano ułożenie dachówek na nowo zabudowanych i 
wypoziomowanych łatach za pomocą oxydowanych lub ocynkowanych blachowkrętów. Dane ogólne budynku: 
szerokość 9,50m, długość 21,00 m, Powierzchnia całkowita 199,50 m2. Wysokość ścian przyziemia 2,80 m max, 
wysokość ścian szczytowych 7,55 m, szerokość połaci 6,50 m. Kubatura przyziemia 558,60 m3, powierzchni użytkowa 
194,01 m2, powierzchnia garażowa 55,06 m2.  
3. Wykonawca zobligowany jest do pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.  
4. Realizację zadania należy rozpocząć od oznakowania i zabezpieczenia robót.  
5.Do zadań Wykonawcy należy wykonanie prac koniecznych do użytkowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.  
6. Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody oraz zaplecza budowy. Wykonawca musi 
zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt media niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
zaplecze budowy.  
7. Zamawiający zamieszcza jako dokument pomocniczy przedmiar robót. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób 
rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji 
ceny w przedmiotowym postępowaniu jest projekt oraz specyfikacje techniczne.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego 
pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia.  
9. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, STWiOR, winien być sprawny technicznie, 
dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.  
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10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy.  
11. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach 
obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.  
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek 
nieprzestrzegania przepisów BHP.  
13. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby 
działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.  
14. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i utrzymanie porządku na 
terenie budowy.  
15. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ przykładów nazw własnych produktów bądź producentów 
dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i 
dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne 
wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści 
złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto, jeżeli 
zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w 
dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej 
uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora 
oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, 
podmiotów i organów administracyjnych. 
16. Wykonanie wszystkich prac ma prowadzić do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacjami technicznymi, a także obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne 
do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia.  
17. Materiały oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i 
przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty – wymagane obowiązującymi 
przepisami. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów nowych, gwarantujących 
najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie technicznym, 
dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub 
normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy.  
18. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie 
inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, które są własnością 
Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie odpady na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce składowania. Miejsce 
składowania staraniem własnym Wykonawcy. 
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 
45453000-7 
45260000-7 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie 
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach: lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2020-05-15 lub zakończenia: 2020-08-30 
II.9) Informacje dodatkowe: 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej. • warunek w zakresie doświadczenia, zostanie 
uznany za spełniony, jeśli 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 jedną robotę budowlaną 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem 
ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 
zamówienia. Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie 
budynku o wartości robót nie mniejszej, niż 100.000,00 zł. • warunek w zakresie osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 
Kierownikiem Budowy posiadającym: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno–budowlanej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65) – w zakresie 
umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, - co najmniej 2-
letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy (liczone od daty 
wydania uprawnień). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
 
 Tak 
Informacje dodatkowe: 
 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  
 
Nie  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 
PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 
PKT 1 USTAWY PZP 
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.3. SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowania oraz brak podstaw do 
wykluczenia:  
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  
     a) wykazu robót (załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.  
    b) wykazu osób (załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 
PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Oferta winna zawierać:  
    a) formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;  
    b) Tabelę Elementów Ceny Ryczałtowej sporządzoną wg załącznika nr 1a do SIWZ;  
    c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a 
ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;  
    d) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 
25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;  
    e) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału 
przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 9.2 SIWZ, o ile wykazując 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego 
(Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ);  
    f) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą;  
    g)pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile 
wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
 
Nie 
Informacja na temat wadium 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
 
Nie 
 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
 
Nie 
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 
Nie 
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
 
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców: 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem)  
 
Nie 
 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie 
termin ich udostępnienia: 
 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy 
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie 
połączeń: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów 
aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria: 

a) CENA 60% 
b) OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 40% 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
 
Nie  
 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 
negocjacji. 
 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne 
urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy:  
 
Tak 
 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
 1) w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie zmieni się, a określona w 
aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;  
2) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, a także na podstawie 
protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo finansowy robót zaniechanych lub 
niewykonanych;  
3) zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczność realizacji 
robót nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do wykonania, Wykonawca powinien przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 
wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 
itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana. Roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni 
zgodnie z TECR; 
 4) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących 
przypadkach:  
     a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego 
terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,  
    b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji 
przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenia terminów na wydanie odpowiednich 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień,  
    c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony 
prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,  
    d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,  
    e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu  
Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki 
uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, pożar itp. – strona powołująca się 
na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do 
udokumentowania zaistnienia tego stanu,  
    f) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów;  
    g) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy i konieczności ich usunięcia tj.: odkrycie 
niezinwentaryzowanych obiektów, elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (kolizje), odkrycie wadliwie 
wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, a nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,  
    h) wystąpi konieczność wykonania prac określonych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu lub uwzględnienia 
wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem umowy,  
    i) w sytuacji gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez 
Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  
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5) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:  
    a) konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę 
obowiązującego prawa,  
     b) konieczności zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  
     c) konieczności zrealizowana przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych lub urządzeń z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. 
zaprzestanie produkcji). Powyższe zmiany wprowadzane będą wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w pkt 5 lit. a-c 
niniejszego ustępu zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 1 pkt 5 
niniejszego paragrafu,  
     d) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy.  
6) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b-i termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do 
usunięcia zaistniałych przeszkód.  
7) Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności:  
     a) zmian redakcyjnych Umowy,  
     b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków 
dotyczących którejkolwiek ze Stron,  
     c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.  
8) Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne okoliczności, 
uniemożliwiające realizację zamówienia przez te osoby. Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie 
warunków postawionych na etapie postępowania przetargowego. Akceptacja wniosku Wykonawcy nie jest 
obowiązkiem Zamawiającego i zastrzegają oni możliwość nieudzielenia zgody.  
9) Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą 
ustawą. 
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
 
Data: 2020-04-30, godzina: 10:00, 
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 
Polski 
 
IV.6.3) Termin związania ofertą:  
 
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
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IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:  
• w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 
 • ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku 
składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. 
oświadczenie należy złożyć w oryginale. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 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: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane 
kontaktowe zamawiającego jest: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Piła, kod 64-920, 
ŚW. JANA BOSKO 1, woj. wielkopolskie, wpisaną (-ym) do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061527 , 
NIP: 7642320595, reprezentowaną (-ym) przez: ks. Michał Mejer SDB, Prezes Zarządu; Ks. Adam Piotrowski SDB, 
Pełnomocnik Zarządu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont budynku Oratorium W Nowogródku 
Pomorskim przy ul. Kościelnej 1, w zakresie wymiany pokrycia dachowego (I postępowanie), Nr sprawy: ZP-12180-
2/220, 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 (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 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 **; − 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 ***; − 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: 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną Oferty: 
1) harmonogram rzeczowo finansowy – załącza wykonawca 
2) wzór formularza oferty 
3) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 
4) potencjał kadrowy 
5) doświadczenie zawodowe 
6) części zamówienia przewidziane do powierzenia podwykonawcom 
7) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
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OFERTA 
Nazwa i siedziba wykonawcy: 
 
........................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Piła, kod 64-920, ŚW. 

JANA BOSKO 1, woj. wielkopolskie, wpisaną (-ym) do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061527, NIP: 
7642320595, 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
Nazwa zadania 
Remont budynku Oratorium   w miejscowości Nowogródek Pomorski przy ul.  Kościelnej 1, w zakresie wymiany 
pokrycia dachowego (I postępowanie) 
 
Zamieszczonego: na tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorski oraz w siedzibie Zamawiającego w Pile, i stronie 
internetowej 
https://sswm.org 
 
1. Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 
 

za cenę: ………………………………wraz z podatkiem VAT 
 
słownie: 
....................................................................................................................................................... 
 
......................................................................... 
 
w tym: ………………………………………….. podatku VAT 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Potwierdzamy, że dokonaliśmy wizji 
lokalnej na terenie budowy. 
3. Na przedmiot umowy udzielamy 60 miesięcy rękojmi. 
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
5. Zamówienie wykonamy w terminie do ………………… r. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
7. Wszystkie części zamówienia zamierzamy wykonać sami/zamierzamy zlecić podwykonawcom części zamówienia 
wymienione w załączniku nr ........... 
8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego ............................................................................. 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) 
2) 
3) 
4)                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                                                                                    Data i podpis oferenta 

https://sswm.org/


14 
 

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 i ART. 24 UST. 1 i 2  
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................ 
 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
 
Numer telefonu ..................................................................................................... 
 
 
Numer teleksu/fax ................................................................................................. 
 
 
E-mail ..................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia / przedstawiłem pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                                                                                    Data i podpis oferenta 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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POTENCJAŁ KADROWY 
 
 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ...................................................................................................... 
 
Numer telefonu .......................................................................................................... 
 
Numer teleksu/fax ...................................................................................................... 
 
E-mail ............................................................................................................... 
 
 

Nazwisko i imię 
 

Proponowana rola w realizacji 
zamówienia 
 

Nr uprawnień budowlanych 
 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                                                                                    Data i podpis oferenta 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 
 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ...................................................................................................... 
 
Numer telefonu .......................................................................................................... 
 
Numer teleksu/fax ...................................................................................................... 
 
E-mail ............................................................................................................... 
 
Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności 
porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. 
 

Nazwa Zamawiającego 
 

Adres 
 

Rodzaj zamówienia 
zakres 
 

Wartość za którą 
oferent był 
odpowiedzialny 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                                                                                    Data i podpis oferenta 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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PODWYKONAWCY 
 
 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy ...................................................................................................... 
 
Numer telefonu .......................................................................................................... 
 
Numer teleksu/fax ...................................................................................................... 
 
E-mail ................................................................................................................ 
 
 
                                  
                                      
                                  Rodzaj powierzonych  
                                części zamówienia                       Wartość powierzonej 
                                                                                         części zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                                                                                    Data i podpis oferenta 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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…………………………………………………. 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.26 ust.2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko) działając w imieniu  
 
 na rzecz……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
(nazwa firmy) 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
 
Nazwa zadania 
Remont budynku Oratorium   w miejscowości Nowogródek Pomorski przy ul.  Kościelnej 1, w zakresie wymiany 
pokrycia dachowego (I postępowanie) 
 
Oświadczam (-y), że: 

1. Zgodnie z art.26 ust.2 pkt 2 d oświadczamy, że nie należymy/należymy do 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.) o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 

113, poz.759)  ̽

2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej .̽ 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                                                                                    Data i podpis oferenta 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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PROJEKT UMOWY 
 

Zawarta w dniu ………………………….. r w Nowogródku Pomorskim, pomiędzy Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania 
Młodzieży z siedzibą w Piła, kod 64-920, ŚW. JANA BOSKO 1, woj. wielkopolskie, wpisaną (-ym) do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000061527, NIP: 7642320595, 
 
reprezentowanym przez ks. Michał Mejer SDB, Prezes Zarządu; Ks. Adam Piotrowski SDB, Pełnomocnik Zarządu; 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.), zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. 
Nazwa zadania 
Remont budynku Oratorium   w miejscowości Nowogródek Pomorski przy ul.  Kościelnej 1, w zakresie wymiany 
pokrycia dachowego (I postępowanie) 
 
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja: Projekt Wykonawczy, Przedmiar robót, Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowa Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót, Proj. 
Załączone dokumenty są elementem pomocniczym w określeniu zakresu zamówienia. 
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacja wymienioną w ust. 1 i nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń. 

 
§ 2 

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia …………………….., przekazanie placu budowy nastąpi 
po podpisaniu umowy z zamawiającym. 
- Jako datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 
- Na przedmiotowy zakres prac Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo finansowy, uwzględniający środki 
finansowe określone w budżecie Zamawiającego na dany rok przeznaczone na realizacje wskazanego w § 1 zadania. 
- Wykonanie robót w zakresie większym niż ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania zapłaty w wyższej kwocie niż wynikająca z harmonogramu z wyjątkiem sytuacji, gdy 
wykonanie zakresu finansowego w większym zakresie nastąpi z inicjatywy Zamawiającego, potwierdzonej pisemnie. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe. 
2. Przewidywana wysokość wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu o stałe ceny 
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy wynosi: ……………………. zł 
(słownie: …………………………………………..………………………………), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: 
………………… zł (słownie: ………………………………………………………………) oraz podatek od towarów i usług 
(VAT) według stawki 23% w wysokości: ……..………….. zł (słownie: ………………………….………………………….…....) 
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie 
zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych, na podstawie kosztorysu 
powykonawczego. 
4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do 
zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 
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5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac okaże się, że przedmiar robót nie uwzględnia wszystkich 
przewidywanych do wykonania robót ujętych w projekcie wykonawczym to Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować o tym pisemnie Zamawiającego opisując stwierdzone niezgodności i przedkładając uzupełnienie do 
kosztorysu ofertowego jako roboty nieprzewidziane lub dodatkowe. Przystąpienie do wykonywania robót, o których 
mowa wyżej wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
6. W przypadku braku odpowiednich cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, roboty nieprzewidziane i 
uzupełniające zostaną wycenione na podstawie nośników cenotwórczych. 
Zgodnie z ofertą nośniki cenotwórcze wynoszą odpowiednio: 
       - Stawka roboczogodziny – ………..…. zł 
       - Koszty pośrednie - ……………... ( R i S ) 
       - Zysk - …………..……. ( R , S i Kp ) 
       - Koszty zakupu - …………………….. % od M 
oraz 
      - ceny materiałów wg aktualnych cen zakupu, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie 
SEKOCENBUD w okresie ich wbudowania, 
      - ceny sprzętu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie 
SEKOCENBUD, 
       - norm nakładów rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy. 
8. Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu 
odbioru elementów wykonanych robót. 
9. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 
10. Termin płatności faktur wynosi 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem 
odbioru wykonanych elementów robót. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy: 
 

§ 4 
1. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy „Prawo Budowlane”. 
Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu umowy. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 
2. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
       a/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli taka została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
       b/ dziennik budowy - nie dotyczy 
       c/ deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
       d/ rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz ewentualne protokoły odbioru robót, 
       e/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przedłożone na piśmie przed odbiorem końcowym. 
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności oraz 
prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru 
końcowego. 
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i 
prawidłowości przedłożonych dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego 
złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego. 
5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań 
określonych w ust. 2 i 3. 
6. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy rękojmi oraz 36 miesięcy 
gwarancji. 
7. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania 36 miesięcznej rękojmi Wykonawca zobowiązuje się 
przystąpić do ich usuwania w ciągu pięciu dni od daty powiadomienia (pisemnego lub faksem) przez Zamawiającego. 
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8. Na 14 dni przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu 
robót. Po upływie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia wad okresu 
rękojmi. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu prac remontowych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budynku, a także zapewnić warunki 
bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych. 
      a) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane. 
      b) Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób jak najmniej 
powodujący zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu obiektu, na którego terenie będą prowadzone roboty w 
ruchu ciągłym żłobków (uzgodnić z użytkownikiem). 
      c) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu 
odbioru końcowego. 
      d) Na okres realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego, Wykonawca dokona na swój koszt ubezpieczenia 
robót budowlano-montażowych od wszelkich ryzyk i OC osób trzecich. 
 

§ 7 
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową: 
1) osobiście, 
2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie: 
........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie 
lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego rzecz od 
Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za 
wykonane roboty budowlane i że z tego tytułu podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń. 
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, 
Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy wynikającą z faktury w części odpowiadającej 
wynagrodzeniu należnemu podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być 
wystosowane wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego 
ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać protokolarnie Zamawiającemu wykonane roboty. 
2. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj................................... w formie ...................... Zwrot 70% kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i 
przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy, jako należycie wykonanego, za który uważa się dzień podpisania 
protokołu odbioru końcowego. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30% nastąpi w terminie 15 dni 
po upływie okresu rękojmi. 
 

§ 9 
1. Z ramienia Wykonawcy kierownikiem robót będzie: ........................................................ 
2. Z ramienia Zamawiającego inspektorem nadzoru budowlanego będzie: Pan Jerzy Cholewa 
 

§ 10 
1. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 



22 
 

2. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 
4. W razie powstania szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
5. Zamawiający po złożeniu stosownego oświadczenia może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym 
opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 11 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne z uwagi na 
siedzibę Zamawiającego. 
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksów do umowy 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
……….……………………                                                                                                                       ………………………. 
Zamawiający                                                                                                                                      Wykonawca 


