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Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Postępowanie  zostanie  ogłoszone w Biuletynie  Zamówień Publicznych,  na tablicy  informacyjnej
w  siedzibie  Zamawiającego  przy  pok.  nr  113  oraz  na  stronie  internetowej  www.bip.ug-
lubin.dolnyslask.pl. 
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (ustawa Pzp; tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.).
3.  Postępowanie  toczy  się  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  i  opatrzone  jest  numerem
OR.271.24.2018. 
W pismach kierowanych do Zamawiającego, zawsze należy się posługiwać powyższym numerem.
4.  Szacunkowa wartość zamówienia na usługę pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej  rozbudowy  szkół  podstawowych  na  terenie  Gminy  Lubin
w miejscowościach Szklary  Górne i  Raszówka”  została  ustalona  na  kwotę  70  000,00  PLN.
Z planu zamówień na 2018 r.  wynika,  że łączna wartość  zamówień tego samego rodzaju wynosi
492.050,00 PLN (netto) tj. 114.119,72 Є (w tym wartość przedmiotowego zamówienia 70 000,00 PLN
netto).
W związku z tym, iż jest to zamówienie tego samego rodzaju, określone w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp –
podstawą ustalenia wartości na usługi jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, których
Zamawiający zamierza udzielić  w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze.  Wobec
powyższego  Zamawiający  przeprowadza  przedmiotowe  postępowanie  w  trybie  przetargu
nieograniczonego
5.  Przedmiotowe  postępowanie  odbywa  się  z  zastosowaniem  procedury  o  której  mowa
w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
6.  W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

 → osobiście,
 → za pośrednictwem operatora pocztowego,

→za pośrednictwem posłańca,
 → faksem – pod warunkiem, że ich treść zostanie dostarczona do adresata przed upływem terminu i

została niezwłocznie potwierdzona pisemnie,
 → e-mailem  -  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:  zamowienia@ug.lubin.pl – pod
warunkiem,  że  ich  treść  zostanie  dostarczona  do  adresata  przed  upływem  terminu  i  została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W tytule wiadomości e-mailowej należy wpisać numer sprawy
wskazany w pkt 3 niniejszego rozdziału.
W przypadku  przekazywania   oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  faksem lub  e-
mailem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  Każdy
dokument przesłany faksem lub drogą e-mailową musi być również dostarczony do adresata w formie
pisemnej.
7. Osoby uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami:
1)  w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 Magdalena Giezek – Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy w Lubinie,  tel. /76/ 84-03-129,

2)  w sprawach merytorycznych:
 Ewa Barnat – Inspektor w Referacie Infrastruktury Urzędu Gminy w Lubinie, tel. /76/ 84-03-

154;
8.  Termin  związania  ofertą  wynosi  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz
z upływem terminu składania ofert.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10.  Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć ofertę na dowolną ilość  zadań projektowych.
Zamawiający nie ogranicza liczby zadań zamówienia, które może zostać udzielone temu
samemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty. 
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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13.  Zamawiający  nie  określa  standardów  jakościowych  odnoszących  się  do  istotnych  cech
przedmiotowego zamówienia.
14.  Wszelkie  rozliczenia   pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  odbywać  się  będą  w polskich
złotych (PLN). 
15 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia
zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz wydane do niej wszelkie akty wykonawcze.

Rozdział II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
dla  zadań  objętych  niniejszym  postępowaniem.  Zakres  dokumentacji  obejmuje
opracowanie:

a) projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych, 
b) projektu zagospodarowania terenu dla części działki objętej opracowaniem wraz z przyłączami, 
c) projektu wykonawczego uwzględniajacego wszystkie branże  w zakresie  takiej  szczegółowości

jaka  jest  niezbędna  Zamawiającemu  do  opisania  przedmiotu  zamówienia  na  roboty
budowlane,  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  art.  29-31  oraz  art.  33  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  oraz  w  zgodzie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie
niezbędnym do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych,

d) Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  które  określać  będą
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w
dokumentacji projektowej,

e) przedmiarów robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z określeniem kodów CPV,
f) kosztorysu  inwestorskiego  w  oparciu  o  aktualną  bazę  cen  (np.:  SEKOCENBUD),  SST  z

określeniem kodów CPV dla wszystkich branż.
Szczegółowe  wytyczne  projektowe  stanową  załączniki  od  nr  8.1  do  8.2  do  niniejszej  SIWZ  –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania:
Zadanie 1 – „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbudowa Szkoły

Podstawowej
im. Orła Białego w miejscowości Raszówka, gmina Lubin,  dz. nr 288/9 obr,
Raszówka” - według wytycznych projektowych zawartych w Załączniku nr 8.1 do SIWZ.

W  ramach  niniejszego  zadania  należy  zaprojektować  świetlicę  szkolną  z  zapleczem  sanitarno  -
szatniowym, dwie sale dydaktyczne.
Zadanie 2  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbudowa Szkoły

Podstawowej
im. Jana Brzechwy w miejscowości Szklary Górne, gmina Lubin,dz. Nr 99 obr.
Szklary Górne”,  według wytycznych projektowych zawartych w Załączniku nr 8.2 do
SIWZ.

W  ramach  w/w  zadania  należy  zaprojektować  dwie  sale  dydaktyczne,  z  których  jedna  z
przeznaczeniem na salę dydaktyczną - pracownię nauk przyrodniczych z zapleczem.

Zakres poszczególnych zadań przedstawiono na załącznikach graficznych do SIWZ – Załączniki od nr
9.1  (zadanie  1,  Szkoła  Podstawowa  w  m.  Raszówka)  i  załączniku  nr  9.2  (zadanie  2,  Szkoła
Podstawowa w m. Szklary Górne).

2. Uwagi dodatkowe: 
a) Wymagania funkcjonalności obiektu.
Opracowywana dokumentacja powinna spełniać wymagania lokalizacyjne, techniczne i technologiczne
oraz  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa  i  higieny  dla  budynków
szkolnych i pomieszczeń. Opracowania będące przedmiotem zamówienia winny rozwiązywać w sposób
kompleksowy potrzeby tych placówek w zakresie poprawy funkcjonalności, powodujące konieczność
ich rozbudowy o dodatkowe pomieszczenia. Rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej winny
spełniać warunków dla pomieszczeń w budynkach użyteczności  publicznej, z uwzględnieniem ilości
osób, które będą korzystać z nich korzystać. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik Nr
8.2 (SP w Szklarach Górnych) i załącznik nr 8.1 (SP w Raszówce) – określa wymogi dla poprawy



funkcjonalności  w/w  obiektów  oświatowych.  Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  winna  być
wykonana zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  przepisami szczegółowymi  – w szczególności  dla
szkolnictwa  oraz  obowiązującymi  normami  i  standardami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.
Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  będzie  służyć  jako  opis  przedmiotu  zamówienia  do
przetargu  na  wyłonienie  wykonawcy  robót  budowlanych  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  zamówień
publicznych oraz  będzie  podstawą do realizacji  robót  budowlanych.  Parametry  rozbudowy obiektu
muszą spełniać warunki ujęte w ustaleniach obowiązujących  miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego  dla  poszczególnych  miejscowości.  Wymagana  jest  nowoczesna  architektura
podkreślająca funkcję obiektu, wkomponowana w istniejący teren i otoczenie. 

b) Wymagania dotyczące rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.
W celu uwzględnienia wymagań dla osób niepełnosprawnych projektowaną rozbudowę obiekt należy
zaprojektować  tak,   by  umożliwić  dostępność  osobom  niepełnosprawnym  zarówno  z  zewnątrz
budynku, jak i możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz.

c) Wymagania dotyczące projektowanych materiałów.
Należy  unikać  nazw  własnych  producentów  lub  wyrobów.  Zamawiający  dopuszcza  wskazanie  w
dokumentacji na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych,
organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów - w tym przypadku, przy takim
wskazaniu powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Projektant ma obowiązek
wskazania cech równoważności dla zaprojektowanych materiałów. 

d) Informacja o wskazaniu kryterium jakościowego:
W  ramach  realizacji  przedmiotu  umowy  wymaga  od  Projektanta  wskazania  jednego  kryterium
jakościowego, które Zamawiający będzie mógł wykorzystać jako kryterium oceny ofert w postępowaniu
przetargowym na realizację robót budowlanych.

3. Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia:
1. / Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Projektanta lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. Poz. 1666 z póź. zm.): czynności związane z
opracowaniem  przedmiarów  i  kosztorysów  inwestorskich.  Warunek  ten  nie  dotyczy  ofert
składanych  przez  Projektantów  prowadzących  jednoosobową  działalność  gospodarczą,  którzy
samodzielnie realizują przedmiotowe zamówienie.
Zamawiający  przed  podpisaniem umowy  jak  i  w  trakcie  jej  realizacji  ma  prawo  do  kontroli
spełnienia przez Projektanta lub podwykonawcę w/w wymogu w szczególności  przez zlecenie
kontroli PIP. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Projektanta na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności w trakcie realizacji zamówienia,
Projektant zobowiązany będzie jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy
uchybienie  w terminie  nie  dłuższym niż  7  dni  od  daty  ujawnienia  uchybienia  i  do okazania
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę,
w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy tez wydanie pracownikowi potwierdzenia
warunków zatrudnienia.  Nie  dotyczy  to  sytuacji  w  której  Projektant  prowadzi  jednoosobową
działalność gospodarczą i samodzielnie realizuje przedmiotowe zamówienie.

2. / Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań projektowych z Zamawiającym na każdym
etapie projektowania oraz do przedstawienia comiesięcznego raportu o stanie zaawansowania
prac  projektowych.  W  ciągu  czterech  tygodni  od  podpisania  umowy  Projektant  przedstawi
Zamawiającemu proponowaną koncepcję budowy obiektu .

3. / Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego na zasadach określonych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

4.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy  przedmiotu  zamówienia  oraz  sposób  realizacji  zadania  określa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączone do niej dokumenty, w szczególności:
wzór umowy, szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, załączniki graficzne.

5. Wspólny Słownik Zamówień:
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.



6.  Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - 36 miesięcy od daty odbioru
końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. 

Rozdział III.   
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1 – do 14 grudnia 2018 roku,

Zadanie 2 – do 14 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe  zapisy  dotyczące  terminu  realizacji  zamówienia  zawiera  wzór  umowy
załączony do SIWZ.

Rozdział IV.                
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 pkt 12 - 
23 i ust. 5  USTAWY PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał

braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o którym mowa w art.  9  lub art.  10  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach

powierzenia  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3. Wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,
wspólnika  spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce
komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo, o którym mowa  w pkt. 2.

4. Wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję
administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności  należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawy spłaty tych należności.

5. Wykonawcę,  który  w wyniku  zamierzonego  działania  lub rażącego  niedbalstwa  wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji,  że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne  kryteria, zwane dalej
„kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić
wymaganych dokumentów.

6. Wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.

8. Wykonawcę,  który  brał  udział  w przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie zamówienia  lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 



9. Wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na celu  zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie  ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1212, 1844
i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienie publiczne. 

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)
złożyli  odrębne  oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu,  chyba  że  wykażą,  że  istniejące  miedzy  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do
zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający   przewiduje wykluczenie Wykonawcy:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł układ
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności  gdy  Wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,  co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3)  jeżeli  Wykonawca  lub  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  14  ustawy  Pzp,  uprawnione  do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który,  z przyczyn leżących po jego stronie,  nie wykonał  albo nienależycie  wykonał w istotnym
stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,  zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5)  będącego  osobą  fizyczną,  którego  prawomocnie  skazano  za  wykroczenie  przeciwko  prawom
pracownika  lub  wykroczenie  przeciwko  środowisku,  jeżeli  za  jego  popełnienie  wymierzono  karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6)  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika  spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy,  prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8)  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,  z  wyjątkiem  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  15  ustawy  Pzp,  chyba  że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.



Rozdział V.             
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 i 2 

Warunki udziału w postępowaniu:

I. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. posiada zdolność zawodową.
 
1/ Zamawiający uzna, iż  Wykonawca spełnia powyższy warunek  jeżeli wykonał  w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
–  w  tym  okresie, co  najmniej  jednej  usługi  projektowej  polegającej  na  opracowaniu
dokumentacji projektowej o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

2/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje:
-  co  najmniej  jedną  osobą,  posiadającą uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w
specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Rozdział VI.           
DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

1. Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
A) Wypełniony formularz oferty -  Załącznik Nr 1,
B) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  Załącznik Nr 2,
C) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –  Załącznik Nr 3,
D) Zobowiązanie  podmiotu/  -ów  udostępniających  zasoby  do  oddania  do  dyspozycji

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – Rozdział IX SIWZ),  

E) Pełnomocnictwo  wystawione  dla  osoby  podpisującej  ofertę  –  tylko  w  przypadku  jeżeli
uprawnienie  do  podpisania  oferty  i  reprezentowania  podmiotu  nie  wynika  z  dokumentów
dołączonych do oferty,

F) Dokument  ustanawiający  pełnomocnika  i  upoważniający  go  do  podpisywania  oferty
oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko
w przypadku złożenia oferty wspólnej.

2.  Dokumenty  składane  przez  Wykonawcę  wyłącznie  na  pisemne  wezwanie
Zamawiającego, po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert  i wyłonieniu oferty
z  najwyższą  ilością  punktów  otrzymanych  w  ramach  danego  zadania  na  podstawie
kryteriów oceny ofert: 

A)  Wykaz   usług wykonanych,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - zgodnie z  Załącznikiem Nr 6,
B)  Dowody określające  czy  usługi  wykazane  w  Załączniku  Nr  6, zostały  wykonane  lub  są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne
dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  jeżeli
z  uzasadnionej  przyczyny  o obiektywnym charakterze  wykonawca nie  jest  w stanie  uzyskać  tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
C) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat
ich  uprawnień,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacja  o  podstawie
dysponowania tymi osobami – zgodnie z  Załącznikiem Nr 5.

W przypadku,  gdy  oferta  Wykonawcy  zostanie  uznana za  najkorzystniejszą  w więcej  niż  jednym
zadaniu, ww. dokumenty składane będą tylko jeden raz.



Rozdział VII.
PODWYKONAWCY

1. Zamawiający  nie przewiduje na podstawie art. 36 a) ust. 2 zastrzeżenia  osobistego
wykonania  przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
2.  W  przypadku  powierzenia  części  zamówienia  do  realizacji  podwykonawcy  /podwykonawcom,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie im powierzy
oraz podania nazwy firmy/firm tych podwykonawców.  
Powyższą informację Wykonawca zamieszcza  w oświadczeniu  o którym mowa w Rozdziale VI.  dot.
braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w formularzu ofertowym w pkt 11.
3.  W  przypadku  zamówień  na  usługi,  które  mają  być  wykonane  w  miejscu  podlegającym
bezpośredniemu  nadzorowi  Zamawiającego,  Zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem  do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca
zawiadamia  zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa w zdaniu  pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli  zmiana lub rezygnacja z określonego podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  przedmiotowym
postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany przez
niego  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym niż
podwykonawca na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec  tego podwykonawcy.
6.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca  obowiązany  będzie  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7.  Przepisy  zawarte  w  pkt  5  i  6  niniejszego  rozdziału  stosuje  się  również  wobec  dalszych
podwykonawców.
8. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Rozdział VIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO

Wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące umowy o podwykonawstwo określa Załącznik Nr 7 –
wzór umowy (dotyczy wszystkich zadań).

Rozdział IX.
PODMIOT NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ  WYKONAWCA

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, Wykonawca może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  zobowiązanie  tych  podmiotów  do
oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia,
z  zastrzeżeniem  zapisów  Rozdziału  VII  pkt  1  niniejszej  SIWZ  (tj.  kluczowe  części
zamówienia które wykonuje Wykonawca).
2.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia,  Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów,  jeśli  te
podmioty zrealizują zamówienie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
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 VI  – Załącznik Nr 2 i 3  do SIWZ.



3.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na
zasadach  którego  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:
a)   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane
zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub  ekonomiczną  odpowiednio  innych
podmiotów lub własne. 
4. 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.

Rozdział X.
OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW  WYSTĘPUJĄCYCH  WSPÓLNIE

1. Wykonawcy  występujący  wspólnie  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
3.  Wykonawcy  występujący  wspólnie,  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.  Jeżeli  oferta  Wykonawców występujących wspólnie  została  wybrana,  Zamawiający  może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  umowy regulującej  współpracę  tych
wykonawców.
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej:
a/ Warunek opisany w Rozdziale V w pkt  I winien spełnić każdy  z podmiotów osobno.  Dokument na
potwierdzenie spełniania warunków każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno.
b/  każdy  warunek  opisany  w  Rozdziale  V  w  pkt  II  zostaje  spełniony  łącznie  przez  podmioty
składające ofertę wspólnie. Dokument / dokumenty na potwierdzenie spełniania każdego z warunku
udziału  w  postępowaniu  każdy  z  podmiotów  obowiązany  jest  złożyć  osobno,  w  swoim
zadeklarowanym zakresie.
c/ oświadczenie o którym mowa w Rozdziale  XII pkt 1 składa każdy z Wykonawców osobno.

Rozdział XI.
OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW  POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP

Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej
wszystkie wymagane dokumenty składa zgodnie z wymaganiami jak dla Wykonawcy krajowego wraz
z ich tłumaczeniem na język polski.

Rozdział XII.   
OBOWIĄZKI WYKONAWCY PO OTWARCIU OFERT 

1.  Wykonawca  w  terminie  3  dni od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
Zamawiającego informacji  z  otwarcia ofert,  składa oświadczenie  o przynależności   lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   z Wykonawcami, którzy złożą oferty  
w  niniejszym  postępowaniu,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  Pzp   -
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2.  W przypadku  przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej  wraz  ze  złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody tj. dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.  
3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie
wymagał złożenia w/w oświadczenia przez Wykonawcę.



Rozdział XIII.    
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Brak  któregokolwiek  z  dokumentów  i  oświadczeń  oraz treść  niezgodna  z  wymaganą  może
spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty.
2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim; wszelkie  dokumenty w językach obcych należy
dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oświadczenia opisane w Rozdziale VI pkt 1 oraz w Rozdziale XII pkt 1, oraz pełnomocnictwo muszą
mieć formę oryginału. 
4. Dokumenty inne oraz pozostałe oświadczenia w opisane w Rozdziale VI powinny być przedstawione
w formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  formułą  „za  zgodność  z oryginałem”  w  formie
pisemnej, przez Wykonawcę lub podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji  polega Wykonawca,
Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  albo  podwykonawców,  w  zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez
jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca  się,  aby  Wykonawca  zdobył  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
8. Wykonawcy zobowiązani  są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
9.  Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w formie pisemnej, tj. na maszynie do
pisania,  komputerze  lub  nieścieralnym  atramentem  oraz  podpisana  przez  uprawnionego
przedstawiciela  wykonawcy.  Wszystkie  stronice  oferty  mogą     zostać  ponumerowane  .  Poprawki
w ofercie  muszą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu,  a wszystkie
miejsca w których Wykonawca naniósł  te zmiany muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
10.  Ofertę  należy  sporządzić  w  jednym  egzemplarzu,  opakować  materiałem  nieprzejrzystym
w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie oferty.
11.   Opakowanie  powinno  zostać  opatrzone  nazwą  i  adresem  Zamawiającego,  oraz  dopiskiem:
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I
RASZÓWKA - ZADANIE NR ……... - PRZETARG NIEOGRANICZONY”.

Rozdział XIV. 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę  należy złożyć  do dnia   05.06.2018  r.  do godz.  10:00 w Urzędzie  Gminy w Lubinie,
ul. Księcia Ludwika I nr 3, pok. nr 3 – Kancelaria ogólna, 59-300 Lubin.
2. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.                  
3. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną uprzednio
ofertę. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   05.06.2018 r. o godz. 10:15  w  Urzędzie Gminy w Lubinie przy
ul. Księcia Ludwika I nr 3, pok. nr 14 – sala konferencyjna.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział XV.
OCENA OFERT

1.  Zamawiający,  przy  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  poszczególnych  Zadaniach  będzie  się
kierował następującymi kryteriami:
A/  cena - 60 %
B/ termin płatności faktur/rachunków  – 40 %

A/ cena oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „cena” dla danego zadania otrzyma oferta z najniższą ceną
brutto za realizację zamówienia obliczoną przez Wykonawców w oparciu o formularz cenowy i zapisy
SIWZ. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:



cena brutto najniższa z badanych ofert
Cn = -----------------------------------------------------  × max ilość punktów możliwych do                  

cena brutto oferty badanej                              otrzymania (wg wagi kryterium tj. x 60 pkt)
 

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”

Zamawiający,  w celu oceny oferty złożonej  przez  osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej, doliczy do przedstawionej w niej ceny koszty Zamawiającego jako Pracodawcy, które
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
W celu weryfikacji powyższego,  Wykonawca (będący osobą fizyczna nieprowadzącą 
działalności gospodarczej), składając ofertę, w pkt 8a formularza ofertowego (zał. nr 1) 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie. Brak złożenia  w formularzu ofertowym w pkt 8a 
oświadczenia przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, spowoduje 
odrzucenie oferty  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (jej treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  oświadczy,  iż  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami    –  dotyczy  podmiotów  gospodarczych  i  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  
gospodarczą.

B/ termin płatności faktur/rachunków:
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium dla danego zadania wynosi 40. Ilość punktów przyznana
ofercie w tym kryterium  zostanie określona zgodnie z poniższymi zapisami:
- za podanie terminu płatności faktury do 14 dni – 10 pkt,
- za podanie terminu płatności faktury do 21 – 20 pkt,
- podanie terminu płatności faktury do 28 dni – 40 pkt.

UWAGA:  Wykonawca,  składając  ofertę,  w  pkt  3  formularza  ofertowego  (zał.  nr  1)
zobowiązany jest do wskazania terminu płatności faktury. W sytuacji, gdy Wykonawca w
formularzu ofertowym w pkt 3 pozostawi puste miejsce, lub zaznaczy więcej niż jedno
miejsce,  Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin płatności  faktury do 14
dni.
  
2.  Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp,
może  poinformować  Zamawiającego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia
o wniesieniu sprzeciwu.  Brak odpowiedzi  będzie  traktowany jako brak  sprzeciwu na poprawienie
omyłki. W przypadku wniesienia sprzeciwu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt  7 ustawy Pzp.

3.  Po dokonaniu oceny spełniania warunków i formalnej poprawności ofert, spośród ofert które nie
zostały  odrzucone,  Zamawiający  dokona wyboru oferty  najkorzystniejszej.  Ofertą  najkorzystniejszą
będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w powyższych kryteriach.

Rozdział XVI.     
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

1. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu wynagrodzenie ryczałtowe.

W celu przedstawienia ceny za dane Zadanie wymagane jest od Wykonawcy załączenie do oferty
wypełnionego  formularza  cenowego  dotyczącego  tego  Zadania  (formularz  oferty  –  zał.  nr  1),
uwzględniającego ceny jednostkowe.
W cenie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy wynikające z opisu
przedmiotu  zamówienia,  SIWZ  oraz  wzoru  umowy.  Wykonawca  określi  cenę  oferty  brutto,  która
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena obliczona przez
Wykonawcę musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności koszt



wykonania prac projektowych wg kalkulacji własnej, koszt przeniesienia na Zamawiającego autorskich
praw  majątkowych  do  dokumentacji,  będącej  przedmiotem  umowy,  koszt  sprawowania  nadzoru
autorskiego, wszelkie opłaty administracyjne, koszty udziału Wykonawcy we wszystkich spotkaniach
związanych z realizacją umowy w siedzibie Zamawiającego i poza nią oraz wszelkie inne koszty za
czynności objęte zakresem zamówienia. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia. 
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć
składki  na  ubezpieczenie  społeczne,  zdrowotne  oraz  zaliczkę  na  podatek  dochodowy,  które  to
Zamawiający,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zobowiązany  byłby  naliczyć  i  odprowadzić.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, będący osobą fizyczną zobowiązany będzie do złożenia
oświadczenia w celu ustalenia obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. Z 2017, poz. 847). Jeżeli złożone oświadczenie potwierdzi
obowiązek stosowania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, projekt umowy zostanie
zmodyfikowany o niezbędne zapisy dot.  obowiązku ewidencjonowania godzin pracy,  wysokości  stawki
godzinowej i ilości godzin wykonywania przedmiotowej usługi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  podać  oferowaną  cenę  brutto  i  stawkę  podatku  VAT
odrębnie za każde zadanie, na które składa ofertę.

2.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  za  realizację  usługi  będzie  płatne  przelewem  w  terminie
zadeklarowanym przez Wykonawcę.  Szczegółowe warunki dotyczące  płatności zawiera wzór umowy
załączony do SIWZ.  Wykonawca może wydłużyć termin płatności faktury. Za wydłużenie
terminu  płatności  faktury,  Zamawiający  przyzna  Wykonawcy  dodatkowe  punkty,  na
zasadach określonych w Rozdziale XV pkt 1 ppkt B SIWZ.

Rozdział XVII.    
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  na  piśmie  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień  zgodnie
z art. 38 ust 1 ustawy  Pzp.
2.  W uzasadnionych przypadkach  przed  upływem terminu do składania  ofert,  Zamawiający  może
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego
zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie ona zamieszczona
na  stronie  internetowej  http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl w  dziale  Zamówienia
Publiczne/Przetargi/2018 pod ogłoszeniem dot. przedmiotowego zamówienia.

Rozdział XVIII. 
WYBÓR OFERTY

1.  Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  zasadom określonym
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie kryteriów oceny ofert.
2.  Zamawiający  powiadomi  o  wyniku  postępowania  zamieszczając  ogłoszenie  
o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  miejscu  publicznie  dostępnym  (w  swojej  siedzibie  -  tabl.
ogłoszeń  przy  pok.  nr  113  i  na  stronie  internetowej  http://www.bip.ug-lubin.dolnyslak.pl  ) oraz
przesyłając powyższe zawiadomienie Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Rozdział XIX.    
PRZYPADKI  W  KTÓRYCH  ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE  MOŻLIWOŚĆ  ANEKSOWANIA
UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU
WYKONAWCY

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  (aneksowania)  umowy  w  przypadku  okoliczności,
których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że jej realizacja na warunkach w niej
zawartych nie będzie możliwa przez m.in.:
a) działanie organów administracyjnych lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem określonych
przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień mających wpływ na termin wykonania,
co nie wynika z winy Projektanta oraz odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp. niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
mających wpływ na zakres wykonania przedmiotu zamówienia, co nie wynika z winy Projektanta;

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/


b) siłę wyższą mającą wpływ na termin wykonania;
c) ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania, co nie
wynika z winy Projektanta;
d) zmiany podatków od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do
aktualnie  obowiązujących  przepisów  w  tym  zakresie  lub  zmiany  prawa  podatkowego  w  zakresie
zmiany podatku VAT na usługi objęte umową;
e) zmiany danych lub przekształcenia podmiotu (strony umowy – Projektanta); 
f) oraz możliwości zmian określone w §12 wzoru umowy.

2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  ograniczenia  przedmiotu  umowy.  Wówczas  wysokość
wynagrodzenia  umownego  zostanie  pomniejszona   o  wartość  prac  nie  wykonanych  według  cen
podanych w ofercie Wykonawcy.

Rozdział XX.    
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, będący osobą fizyczną zobowiązany będzie
do  złożenia  oświadczenia  w  celu  ustalenia  obowiązku  stosowania  przepisów  ustawy
z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. Z 2017,
poz.  847).  Jeżeli  złożone  oświadczenie  potwierdzi  obowiązek  stosowania  przepisów  ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, projekt umowy zostanie zmodyfikowany  o niezbędne zapisy
dot.  obowiązku  ewidencjonowania  godzin  pracy,  wysokości  stawki  godzinowej  i  ilości  godzin
wykonywania przedmiotowej usługi.
2. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia kserokopii
odpowiednich uprawnień oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej
izby samorządu zawodowego.

Rozdział   XXI.   
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH

Wzór  Umowy,  która  będzie  zawarta  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  stanowi  Załącznik  Nr  7
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wzór umowy dotyczy zadania  nr 1 i 2).

Rozdział XXII.   
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez  Zamawiającego  przepisów  zgodnie  z  Działem  VI  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
czynności  Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania
czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.



Rozdział XXIII.
WADIUM
W postępowaniu nie jest wymagane wadium. 

Rozdział XXIV. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XXV.    
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  Załącznik Nr 2,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3,
3. Informacja o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4,
4. Wykazu usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane – Załącznik Nr 6,
5. Dowody (referencje bądź inne dokumenty) określające, że usługi wyszczególnione w Załączniku Nr
6 zostały wykonane  należycie,           
6.  Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Załącznik nr 5.

7. Zobowiązanie  podmiotu/  -ów  udostępniających  zasoby  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów – Rozdział IX SIWZ).

Rozdział XXVI.
ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4. Informacja dotycząca grupy kapitałowej,
5. Wykaz osób,
6. Wykaz usług,
7. Wzór umowy,
8.1. Zadanie 1_ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
8.2. Zadanie 2_ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
9.1. Zadanie 1_załącznik graficzny,
9.2. Zadanie 2_załącznik graficzny.

z up Wójta 
/-/ Mariola Gaj-Łopaczyńska 

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich 



załącznik nr 1

   Zamawiający:
Gmina Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin

Wykonawca:
…………………………………………….....
..….………………......................…..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

tel. ….......................................
fax. .....................................…
e-mail …………………………….

reprezentowany przez:
…………………………………………………
………………………...........................
(imię, nazwisko,  stanowisko /podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu  nieograniczonego,  składamy  ofertę  na:  OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  ROZBUDOWY  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  NA  TERENIE
GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA, na:

1.  Zadanie  1   –   „Opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej:  rozbudowa
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości  Raszówka, gmina Lubin,   dz.  nr
288/9 obr, Raszówka” , za cenę:

Cena  oferty  brutto: …..........................................  zł,  słownie:  ….............................................
…...................................................................................................................................................
Do obliczenia powyższej ceny przyjęto stawkę podatku VAT w wysokości …....... %.
Powyższa cena została obliczona na podstawie poniższego formularza cenowego, oraz zapisów SIWZ.

Zadanie 1: 

„Opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej:  rozbudowa  Szkoły  Podstawowej

im. Orła Białego w miejscowości Raszówka, gmina Lubin,  dz. nr 288/9 obr, Raszówka” 

1 Mapa do celów projektowych

2 Opinia geotechniczna

3 Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami

4         Projektu zagospodarowania terenu dla części działki objętej opracowaniem wraz z

przyłączami

5 Projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie branże 

6 Przedmiary

7                Kosztorysy

8 STWiOR (dla każdej branży)

razem wartość oferty  NETTO

podatek VAT

razem wartość oferty BRUTTO

                                 
2. Oświadczam, że na przedmiot umowy udzielam gwarancji na okres określony w Rozdziale II pkt 6
SIWZ.



2a.  Po  zapoznaniu  się  z  treścią  specyfikacji  i  załączonymi  do  niej  dokumentami,  warunkami
Zamawiającego,  opisem przedmiotu  zamówienia,   oświadczamy,  że  przedmiot umowy  wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wykonamy do  dnia 14 grudnia 2018 r. 

3. Termin płatności rachunku/faktury:

TERMIN PŁATNOŚCI

Ilość dni Wybrany wariant

Do 14 dni*

do 21 dni*

do 28 dni*

*UWAGA: należy postawić znak „X” przy wybranym terminie płatności (tj. zaznaczyć jedno z trzech
pustych miejsc wstawiając znak „X”  przy terminie, który został wybrany).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zadanie 2 – „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbudowa Szkoły
Podstawowej w miejscowości Szklary Górne”,  za cenę:

Cena  oferty  brutto: …..........................................  zł,  słownie:  ….............................................
…...................................................................................................................................................
Do obliczenia powyższej ceny przyjęto stawkę podatku VAT w wysokości …....... %.
Powyższa cena została obliczona na podstawie poniższego formularza cenowego, oraz zapisów SIWZ.

 Zadanie 2: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Szklary

Górne”

1 Mapa do celów projektowych

2 Opinia geotechniczna

3 Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami

4 Projektu zagospodarowania terenu dla części działki objętej opracowaniem wraz z

przyłączami

5 Projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie branże 5.

6 Przedmiary

7 Kosztorysy

8 STWiOR (dla każdej branży)

razem wartość oferty  NETTO

podatek VAT

razem wartość oferty BRUTTO

                                   
2. Oświadczam, że na przedmiot umowy udzielam gwarancji na okres określony w Rozdziale II pkt 6
SIWZ.
2a.  Po  zapoznaniu  się  z  treścią  specyfikacji  i  załączonymi  do  niej  dokumentami,  warunkami
Zamawiającego,  opisem  przedmiotu  zamówienia,   oświadczamy,  że  przedmiot  umowy   wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wykonamy do  dnia 14 grudnia 2018 r. 



3. Termin płatności rachunku/faktury:

TERMIN PŁATNOŚCI

Ilość dni Wybrany wariant

Do 14 dni*

do 21 dni*

do 28 dni*

*UWAGA: należy postawić znak „X” przy wybranym terminie płatności (tj. zaznaczyć jedno z trzech
pustych miejsc wstawiając znak „X”  przy terminie, który został wybrany).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKONAWCA WYPEŁNIA TYLKO PUNKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ, NA KTÓRE 
SKŁADA OFERTĘ

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne i niezbędne do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentami załączonymi do
SIWZ.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji,  tj.
30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

7.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  specyfikacji  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. Oświadczamy, że akceptujemy
warunki płatności określone przez Zamawiającego.

8. Informujemy, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadzić  do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).
Poniżej  wskazuję   nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie
prowadzić  do  powstania  obowiązku  podatkowego  u  Zamawiającego,  oraz  podaję  ich wartość  bez
kwoty podatku:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić

8a. Oświadczam, że : (UWAGA: niniejszy punkt wypełniają osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej):

a) Nie jestem / jestem studentem*
.....................................................................................................................................................
podać nazwę uczelni i rok studiów (dołączyć kserokopię legitymacji studenckiej lub szkolnej)
i nie mam / mam ukończonych 26 lat*.

b) Nie jestem / jestem zatrudniony u innego pracodawcy z tytułu umowy o pracę w:
.....................................................................................................................................................
podać nazwę przedsiębiorstwa
i  osiągam,  co  najmniej  najniższe  minimalne  wynagrodzenie  /  nie  osiągam  poziomu  najniższego
minimalnego wynagrodzenia*.

c) Nie jestem / jestem emerytem / rencistą* Nr świadczenia ………………………………..



d) Nie  zgłaszam  /  zgłaszam  się  do  ubezpieczenia:  emerytalnego,  rentowego,  chorobowego*
z tytułu zawartej umowy zlecenie.

e) Nie  prowadzę  /  prowadzę  działalność  gospodarczą,  od  której  odprowadzam  składki  na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne*.

f) Nie pracuję / pracuję na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej u innego podmiotu,
od której nie są / są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne*.

Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne z prawdą. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić
Urząd Gminy w Lubinie o wystąpieniu jakiejkolwiek zmiany w powyższych danych w terminie 3 dni od
jej zaistnienia, a w przypadku zaniechania temu obowiązkowi ponosić będę odpowiedzialność z tego
tytułu.

      
* niepotrzebne skreślić

9. Oświadczam, że należę/nie należę* do sektora mikro*/małych*/średnich* przedsiębiorstw.

* niepotrzebne skreślić

10. Oświadczam,  że  niżej  wymienione  części  zamówienia  zamierzam  powierzyć  następującym
podwykonawcom:

Lp. Wykaz części zamówienia Nazwa podwykonawcy

Odnośnie powyższego/powyższych podwykonawcy/podwykonawców złożono stosowne oświadczenie
w załączniku nr 2 do SIWZ.

11. Załącznikami do niniejszej oferty  są następujące dokumenty:
1./.................................................................................................................................................
2./.................................................................................................................................................
3./.................................................................................................................................................
4./.................................................................................................................................................
5./.................................................................................................................................................
6./.................................................................................................................................................
7./.................................................................................................................................................
8./.................................................................................................................................................
9./.................................................................................................................................................
10./................................................................................................................................................

..................................................                                  ................................................................
      data, miejscowość                                                       nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy)



załącznik nr 2
    Zamawiający:

Gmina Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin

Wykonawca:
……………………………………………….
………………..............…….……......
………………………………...….………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
…………………………………………..........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
pn.  OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  ROZBUDOWY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY
GÓRNE I RASZÓWKA, prowadzonego przez Gminę Lubin, zs. przy ul. Księcia Ludwika I nr3, 59-300 Lubin,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

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

2 Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1-8  ustawy Pzp.

                    …………….…….………….…….  
                       (miejscowość, data)                    

            …………………………………………
                     (podpis)

Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie
art.  ……......................…….  ustawy  Pzp  (podać  mającą  zastosowanie  podstawę  wykluczenia  spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt …................ ustawy Pzp).  Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki  naprawcze:  …......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………............

…………….…….………….…….  
     (miejscowość, data)                 

…………………………………………
   (podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……………………….………………………………………………………….................................................................................
……………………................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres,  a także w zależności  od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…….………….…….  
      (miejscowość, data)

                   …………………………………………
 (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y,  będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie  podlega/ą  wykluczeniu  z  postępowania  
o udzielenie zamówienia.

                    …………….…….………….…….  
                       (miejscowość, data)

                   …………………………………………
  (podpis)

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art.
25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

                  …………….…….………….…….  
                       (miejscowość, data)

                   …………………………………………
 (podpis)



załącznik nr 3
    Zamawiający:
  Gmina Lubin

ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin

Wykonawca:
……………………………………………….
………………............…….……….......
……………………………………………….
………………........……………............
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
……………………………………………..........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

pn.  OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  ROZBUDOWY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY

GÓRNE I RASZÓWKA, prowadzonego przez Gminę Lubin, zs. przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

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

istotnych warunków zamówienia w Rozdziale V. 

             …………….…….………….…….  
                  (miejscowość, data)

                   …………………………………………
(podpis)



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez

zamawiającego  w  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  Rozdziale  V, polegam  na  zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………..................................……………………......

……………………………….......................................................................…...........................................................,

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

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

                 …………….…….………….…….  
                       (miejscowość, data)

                   …………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego

w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….………….…….  
     (miejscowość, data)

                   …………………………………………
(podpis)



załącznik nr 4
UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,     przekaże   
Zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody tj. dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    

     
     Zamawiający:

Gmina Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin

Wykonawca:
………………………………………….......…….
………………......................……………..…
……………………………………….......……….
………………......................……………..…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
……………..................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE

I RASZÓWKA
  

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów  (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), z żadnym z Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.*

2) należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów  (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), wraz z następującymi Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

…………….…….………….…….     …………………………………………
                       (miejscowość, data) (podpis)

                   
                            



* wybrać właściwy wariant oświadczenia i niepotrzebne skreślić

załącznik nr 5

     Zamawiający:
Gmina Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin

Wykonawca:
……………………………………………….
………………...............…………….....
……………………………………………….
……………….....………….................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
……………………………………………..........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

WYKAZ OSÓB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY
GÓRNE I RASZÓWKA    

Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia 
(zgodnie z zapisami w SIWZ)

Zakres  czynności
wykonywanych w danym

zamówieniu  

Informacja o
podstawie

dysponowania
osobą (np. umowa

o pracę)

…………….…….………….…….     …………………………………………
                  (miejscowość, data)                                      (podpis)



załącznik nr 6

    Zamawiający:
Gmina Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin

Wykonawca:
……………………………………………….
……………….......……………............
……………………………………………….
………………...........…………….........
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
……………………………………..……..........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

WYKAZ USŁUG
WYKONANYCH, W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM 

TERMINU SKŁADANIA OFERT 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE

I RASZÓWKA

Lp. Przedmiot
(podać opis  adekwatnie do zapisów w

SIWZ)

Wartość
brutto

Daty
wykonania 

Podmioty, na rzecz
których usługi 

zostały wykonane

…………….…….………….…….     …………………………………………
              (miejscowość, data)          (podpis)
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