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O G Ł A S Z A 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Kompleksowy remont dziesięciu sal 
lekcyjnych, auli oraz korytarza w Szkole Podstawowej nr 5 w Poznaniu ” 

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 
II. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: https://sp5poznan.pl/ 

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia z podaniem informacji o 
możliwości składania ofert częściowych:  

1. Przedmiotem zamówienia są  roboty  budowlane  dotyczące kompleksowego remontu 10 sal 
lekcyjnych, auli oraz korytarza w Szkole Podstawowej nr 5 w Poznaniu . 

2. Inwestycja będzie realizowana w woj. wielkopolskim, powiecie poznańskim, miejscowości: 
Poznań na dz. ewid. nr.42/28 obręb Wilda arkusz 20 

3. W zakres zadania objętego niniejszym postępowaniem wejdą:  

 roboty rozbiórkowe, 
 roboty murarskie – ściany działowe, 
 roboty tynkarskie, 
 roboty szpachlarskie, 
 roboty malarskie, 
 układanie glazury i terakoty, 
 układanie wykładzin pcv, 
 montaż stolarki drzwiowej, 
 wymiana instalacji elektrycznej, 
 wymiana opraw oświetleniowych, 
 montaż instalacji klimatyzacyjnej, 
 roboty wykończeniowe. 

4. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót 
dołączonym do niniejszej SIWZ, oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 
i dokumentacji projektowej.  

5. Do w/w prac niezależnie od zakresu robót objętego przedmiarem, wynagrodzenie ustalone 
będzie w formie ryczałtowej, niezmiennie do dnia zakończenia realizacji zamówienia 
publicznego i ma zawierać ponadto wszelkie koszty związane z: 
 organizacją placu budowy, 
 urządzeniem zaplecza budowy, 
 zabezpieczeniem robót pod względem BHP, 
 doprowadzeniem terenu po  wykonaniu robót do  stanu  pierwotnego,  
 wyłączeniem z ruchu ciągów pieszych i jezdnych, oraz ich późniejszą ewentualną naprawą  
 powstałymi podczas wykonywania robót innymi okolicznościami nieprzewidzianymi przez 

Wykonawcę, 

Na opis przedmiotu zamówienia, określający zakres wykonywanych robót będących przedmiotem 
zamówienia składają się: 

 załącznik  nr  2 do SIWZ ( opis  przedmiotu  zamówienia),     
 przedmiar robót, 



 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
 standardy jakościowe opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projekcie 

budowlanym .   
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa 
firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji 
przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących 
pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z 
danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, 
należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a 
znajdujących się w dokumentacji.   
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje 
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest 
zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego 
zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 
2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).   
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) 
zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.   
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

IV. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej 
 
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej 
 

V. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.09.2021 roku. 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 

1. Warunki  udziału w  postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie  podlegają  wykluczeniu; 
2) spełniają   warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące:  

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 650.000,00 zł.  

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

 dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.     

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 2 roboty budowlane, polegające 
na remoncie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej o wartości minimum: 650.000,00 
zł brutto oraz potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.  

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o 
których mowa w pkt.1) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w przypadkach 
określonych w pkt. 1.podpunkt 2.a warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców 
spełni warunki lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łączną 
wartość ubezpieczenia na kwoty określone w specyfikacji. b) w przypadkach określonych w 



pkt.1podpunkt 2b warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie 
dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub każdy Wykonawca będzie 
dysponował każdą osobą oddzielnie.  

2. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5  ustawy 
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 
ustawy. 
 
VII. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów   potwierdzających  spełnianie    warunków udziału  w  

postępowaniu oraz brak  podstaw  do  wykluczenia; 

1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. (Załącznik nr 4 do SIWZ)   

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w VII pkt. 1 niniejszej SIWZ.   

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w rozdziale VII pkt 1 niniejszej SIWZ.   

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia:    

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:   
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w  sprawie  spłat  
tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami lub  grzywnami, w szczególności  
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie  na  raty zaległych  
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu. 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  albo  innego  dokumentu  
stwierdzającego  ze  Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia  
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca  zawarł  
porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  
ewentualnymi  odsetkami  lub grzywnami, w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  
zwolnienie , odroczenie  lub  rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w  
całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu .potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.   

d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 716); 

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dostarczenia 
następujących dokumentów:   



a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

3) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda dostarczenia 
następujących dokumentów:   
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,  

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami,  

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).    

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt.1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

7. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.  
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V 

pkt. 1 podpunkt 1,2 lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt.7 podpunkt 
1  wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. 
Zobowiązanie musi wskazywać:  
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu  
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego,  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. 

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 



podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.   

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w § 5 pkt. 1-4, 9-10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust. 1.   

10. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:   
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.  

11. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.   

12. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.   
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  rozdz. VII pkt. 4 podpunkt 1a składa:  
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej zamiast  dokumentów  określonych  w  rozdz. VII pkt. 4 podpunkt 1 buc ,d składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
3) Dokumenty, o których mowa w podpunktach 1 i 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w podpunkt 2 lit. a, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

4) 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 podpunkt 1, 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.  
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 12, podpunkt 1  lit a , składa ten  dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokument, o którym mowa w ust. Podpunkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6  miesięcy przed upływem tego terminu.  

7) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

8) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski   
13. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.   

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w rozdział VII pkt.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia,  

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 
umocowania. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi  złożyć  wypełnione  i 
podpisane oświadczenie ( załącznik nr 4 do SIWZ)    

14. Na dzień złożenia ofert Wykonawca nie składa dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określonych w  rozdziale 
VII niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie 
(załącznik nr 4 do SIWZ),  które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki w postepowaniu .  

15. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany dostarczyć w  
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty aktualne na dzień złożenia  oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających: 
a) spełnianie  warunków udziału w postepowaniu  
b) spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. 
c) brak podstaw do wykluczenia 

 
VIII. Informacja na temat wadium: 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium  
2. Wartość wadium wynosi: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy w: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

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



9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, 
poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 

5. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu przelewu na konto 
Zamawiającego. 

6. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust 1, 1a albo 2 ustawy. 
7. Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 

46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.  
8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 ustawy, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy. 
10. Dowodem wniesienia wadium będzie: 

a) pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego:  
05 1020 4027 0000 1002 1617 7903 potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek 
przed upływem terminu wnoszenia wadium, 

b) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie 
niepieniężnej). 

11. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne  
i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach 
wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 
przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek Zamawiającego lub załączyć do 
oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie 
niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż 
pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:   
1) Cena:        60% 
2) Termin wykonania :     20%  
3) Gwarancja  na  wykonane   roboty:   20% 

                                    Suma:      100%   
 

3. Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji   
1) Kryterium nr 1 - Cena – proporcjonalnie wg wzoru: 

najniższa cena brutto z badanych ofert 
C = ---------------------------------------------------------- x 60 pkt 

cena brutto oferty badanej 
 



2) Kryterium nr 2 – Termin   wykonania – proporcjonalnie wg wzoru:  
 

suma punktów za Termin wykonania badanej oferty 
T = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt 
 

Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za Termin wykonania  
 

3) Kryterium nr 3 – Gwarancja  na  wykonane  roboty – proporcjonalnie wg wzoru:  
 

                                             Okres Gwarancji w badanej ofercie 
G = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt 

60 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego) 
 
4. Sposób oceny ofert: 

a) kryterium cena: maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 
najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy 
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym pierwszym od góry 
wzorem 

b) kryterium termin wykonania: maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który 
zaproponuje najkrótszy termin wykonania zamówienia zgodnie z punktacja przedstawiona 
poniżej, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z powyższym (drugim od góry) wzorem. 

Punktacja dla kryterium termin wykonania:  
 wykonanie kompletnego zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.08.2021 r. otrzyma 20 punktów 
 wykonanie kompletnego zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r. otrzyma 10 punktów 
c) kryterium gwarancja na wykonane roboty: maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma 

Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji, przy czym Zamawiający wymaga 
minimum 36 miesięcy, oraz maksimum 60 miesięcy, na wykonane roboty, natomiast pozostali 
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym (trzecim 
licząc od góry) wzorem. 

5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty, Termin wykonania i Gwarancji na 
wykonane roboty). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę 
punktów we wszystkich trzech kryteriach. 

6. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc 
po przecinku. 

7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie 
zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ 

X. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki , w 
jakich muszą być sporządzone. 

1. Oferty należy składać do dnia: 09.06.2021 r. do godziny 9.00  w siedzibie Zamawiającego tj. w 
Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, 60-101 Poznań ul. R. Traugutta 42, w 
sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferty  maja  być  sporządzone  w  języku  polskim . 

XI. Termin  związania  z  ofertą:  



1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).   

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 
dni.   

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium.   

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza.    

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej ; 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów.  

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej , na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna.  

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w trakcie prowadzonego 
postępowania,  

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 
7 lub art. 134 pkt 3 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 
pkt 3. 
 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 25.05.2021 r. 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 
mgr Renata Grzegorzewicz - Zielony 

      
                                                                                                         
 


