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1. ZAMAWIAJACY: 
Szkoła Podstawowa 
im. Gen. J. H. Dąbrowskiego 
87-220 Radzyń Chełmiński
ul. Sady 14

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły 
Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14.
W zakresie remontu przewidziane jest wykonanie następujących prac:

- oczyszczenie ścian ze starego natrysku 
- oczyszczenie blach trapezowych
- wypełnienie słupków międzyokiennych styropianem
- przyklejenie warstwy siatki na filarach i złączach między płytami
- uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych 
- przygotowanie starego podłoża metodą lekko-mokrą dwukrotne gruntowanie
- naprawa obróbek blacharskich na rogach ścian
- wymiana parapetów pod luksferami (materiał zamawiającego)
- wykonanie warstwy elewacyjnej z tynku mineralnego grubość 3 mm, a następnie 

malowanie farbą sylikatową elewacji zgodnie z kolorystyką określoną w „Projekcie 
kolorystyki elewacji” wykonanej przez: ARCHI-CENTRUM Studio Projektów 
Architektonicznych Marcin Krepski 86-300 Grudziądz ul. Chopina 35/31 stanowiącej 
załącznik do SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie zmianę kolorystyki po uzgodnieniu z wykonawcą.
- malowanie blachy trapezowej

Zakres robót, oraz ich wielkość przedstawiona jest w Książce Przedmiarów stanowiącej 
załącznik do SIWZ.
Załączony przedmiar robót wykonany przez: Kosztorysanta Robót Ogólnobudowlanych 
Instalacyjnych i Konserwatorskich tech. bud. Cezary Gencel 87-500 Rypin ul. J. Piłsudskiego 
59  ma charakter pomocniczy. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu 
zamówienia oferent powinien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzonych przyszłych 
prac, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie.
Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane 
obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość 
zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót). 
Wykonawca określi sposób wykonania prac na wysokości np.: ( rusztowania wiszące, 
rusztowania ramowe, stałe, przesuwne itd.).
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.



4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJACYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7): 
4.1 Zamawiający nie przewiduje wystąpienia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 
1 pkt 6. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data rozpoczęcia 22.06.2009 
data zakończenia: 20.08.2009.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 
6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 

Lp. Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1.

Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

6.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 
7.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 
zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

7.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. W przypadku 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w ustawie. 

7.4 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

a)  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest kierownik gospodarczy szkoły : 
Pan Roman Erdmańki – tel. (056) 6886167 w.36 



8. WADIUM: 
1) Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 
3700,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium można wnieść w:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 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 (Dz.U.z 
2007 r. nr 42 poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – Szkoła 
Podstawowa Radzyń Chełmiński BS Łasin O/Radzyń nr. Konta 36 9500 0008 0008 0493 
2000 0009.
Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium tylko wtedy, jeśli 
wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie 
wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego 
wykonania tej umowy.
- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały 
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
4) Z zastrzeżeniem pkt. 5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 
wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.
5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nie leżących po jego stronie.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.
7) Dowód wniesienia wadium w firmie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w 
formie oryginału.



9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

9.3 W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 
10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

10.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
 
10.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

10.6 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 
do niniejszej Specyfikacji. 

10.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

10.8 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 
Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej 
spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.
 
10.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 



10.10 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

10.11 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

Lp.
Nazwa

dokumentu
potwierdzającego:

Wymagany dokument:
Nr

załącznika
do SIWZ

1
Aktualny odpis
z właściwego

rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego 
nie wcześniej niż 6miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert

2

Zaświadczenie
z właściwego

organu
podatkowego

oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert

3 Oświadczenie z
art. 22 i 24 Oświadczenie z art. 22 i 24 5

4 Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy sporządzony na 
podstawie przedmiaru robót

5 Referencje

Referencje od zleceniodawców na rzecz 
których były wykonane podobne roboty 

budowlane w okresie ostatnich 12 miesięcy

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może 
zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 



Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży 
dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie 
podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane 
dokumenty lub oświadczenia powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający 
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

10.12 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Remont elewacji 
budynków Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14.   NIE OTWIERAĆ 
przed 2009.05.22. godz. 10:15. 
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot 
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

10.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.14 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
11.1 Oferty należy składać w : Sekretariat Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim 
ul. Sady 14 do dnia 2009.05.22 do godz.10:00. 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 
11.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
2009.05.22. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego. 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
12.1 Cena ofertowa powinna uwzględniać wskaźnik inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne 
do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną zrealizowania zadania. Podstawą 
oferowanej ceny jest kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 

12.2 Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, 
należne podatki, koszt ubezpieczenia inwestycji.

12.3 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą: Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca 
prowadzone będą w PLN .



12.4 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny (określone w art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych) 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
ofertę. 

13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 
13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 100 %

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr kryterium: Wzór:

1

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

 
13.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 



14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na 
stronie internetowej bip.radzynchelminski.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

14.5 Umowę z Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy będzie możliwe po terminie 
związania oferta, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informacje o wyborze 
oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w 
złożonej ofercie. 

14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
15.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % ceny ofertowej. 

15.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczednosciowo 
-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. 

15.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 
15.4 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedna lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.



16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji. 

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
17.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej 
ustawie. 

17.2 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 

a) Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

b) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

c) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z 
terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące: 
• treści ogłoszenia, 
• postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, 
• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo 
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego 

d) Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od 
dnia jego wniesienia.

 
18. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
18.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

19. INNE: 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 



Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załączników dokumentu:
1 Przedmiary robót
2 Kolorystyka
3 Wzór oferty na roboty budowlane
4 Wzór umowy na roboty budowlane
5 Oświadczenie z art. 22 i24



                                                                                              Załącznik nr 1 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem
Remont elewacji

1 KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1930

m2

m2 1930.000
RAZEM 1930.000

2 KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą dwukrotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
1930

m2

m2 1930.000
RAZEM 1930.000

  3 KNR 0-23
2612-02

Wypełnienie słupków międzyokiennych  styropianem gr. 5 cm 

350

m2

m2 350.000
RAZEM 350.000

4 KNR 0-23
2612-03

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z gazodetonu
350*4

szt

szt 1400.000
RAZEM 1400.000

5 KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na filarach

350

m2

m2 350.000
RAZEM 350.000

6 KNR-W 4-01
0728-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III 
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 
pianobetonów o pow. 2 m2 w 1 miejscu
105.56

m2

m2 105,56
RAZEM 105.560

7 KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 
– ściany płaskie i powierzchnie poziome, malowanie tynku 
farbą sylikatową.

m2

m2 1930.000
RAZEM 1930.000

8 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach – wzmocnienie na 
łączeniach

1.0*16.0*4+8.95*4*1.0

m2

m2 99.800
RAZEM 99.800

9 KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych 
pełnych – elementy elewacji obudowa z blachy trapezowej
1600

m2

m2 1600.000
RAZEM 1600.000



Załącznik nr 2 

KOLORYSTYKA ELEWACJI (WZÓR)







Załącznik nr 3
WZÓR FORMULARZA OFERTY

Szkoła Podstawowa
87-220 Radzyń Chełmiński

ul. Sady 14

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym  na: 
Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim: 

1) oferujemy wykonanie całego zakresu robót objętych zamówieniem stosując stawki 
cena (C) : za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi 
kwota netto ..................................................... zł (słownie: ............................................ 
........................................................ zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w 
wysokości ........%, wynosi kwota brutto ........................ zł (słownie: .................................... 
................................................................. zł). 

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

3) oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres ………. miesięcy licząc od daty odbioru 
końcowego (nie mniejszy niż 36 miesięcy). 

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) załącznikami do niniejszej oferty są: 

1
2
3
4
5
6

 

…………………dnia………………… ………………………......
(podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik nr 4                                          
                                                
                                                  UMOWA na roboty budowlane

zawarta w Radzyniu Chełmińskim, w dniu …………… r. pomiędzy 
Szkołą Podstawową  w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14, zwana dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 
1. Dyrektor szkoły   - mgr Adam Olejnik
2. Główna księg.     -  mgr Monika Swół 

a 

……………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawca” reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….. 
o następującej treści: 

§ 1
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn.: "Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynkach 
Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim” tj: segment AKŻ, segment 12 sal, segment 
10 sal, łącznik, przebieralnia.

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1, 

2) Plan sytuacyjny  – Załącznik Nr 2, 

§ 2
Na przedmiot umowy określony w §1 składają się zakresy robót ujęte w przedmiarach robót 
stanowiących podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

§ 3
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe 
zrealizowanie zadania inwestycyjnego, określonego w §1 umowy, w zakresie 
umożliwiającym oddanie do eksploatacji. 

2. Komplet materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania 
zabezpiecza Wykonawca. 

§ 4 



1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na ; rozpoczęcie  dnia 22. 06. 2009 r.
 zakończenie do dnia 20.08.2009 r.

§ 5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) terminowe wykonywanie robót , 

2) wykonanie robót zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami 
i sztuką budowlaną, 

3) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego 
wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

4) wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu robót, zorganizowania zaplecza 
robót i zlikwidowanie go po zakończeniu robót, ochrona znajdującego się na terenie 
wykonywanych robót mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, 

5) przedstawienie pełnych atestów na wbudowane materiały,

6) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę 
należytego wykonania robót, 

7) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na placu robót i nie 
podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz 
istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, 

8) usuniecie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) zabezpieczenie okien przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

10) okazanie na każde żądanie Zamawiającego na wbudowane materiały: 
- certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami lub zgodności z 
aprobata techniczna w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich 
Norm, 

11) dostarczenie i zamontowanie wszystkich urządzeń przewidzianych do wbudowania w 
ramach zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlanego oraz zapewnienie 
specjalistycznego nadzoru montażu dla dostarczonych przez siebie urządzeń, 

12) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

13) Wykonawca w czasie trwania robót przejmuje odpowiedzialność za stan oznakowania i 
zabezpieczenia wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na przekazanym 
odcinku.



2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie osoby będącej przedstawicielem zamawiającego na placu budowy, 

2) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz sporządzenia protokołów odbioru , 

3) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 

4) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur. 

§ 6
1. Strony ustalają, że obowiązują ich wynagrodzenia ustalone zgodnie ze Specyfikacja 
Istotnych  Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto ……………. zł. 
(słownie: 
……………………………………………….. ) złotych, w tym: wartość netto …………….zł, 
podatek VAT ……………………… zł 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano-montażowe i inne objęte 
dokumentacją projektową oraz istniejącym stanem terenu oraz wszelkie inne koszty, do 
których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z 
opłatami wszystkich świadczeń , należne podatki oraz koszty doprowadzenia terenu do stanu 
pierwotnego w momencie zakończenia inwestycji. 

§ 7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców biorąc jednocześnie 
odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą 
podwykonawców w zakresie: 
1) …………………………………………………………………… 

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana 
jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 
z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotycząca wykonania robót 
określonych w tej umowie lub projekcie. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na 
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, oznacza to,  że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy z 
podwykonawcą. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą musi być zawarta na piśmie, pod 
rygorem nieważności. 

5. W terminie 14 dni od podpisania umowy z podwykonawcą Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu umowę cesji na przekazywanie należności za roboty wykonane przez 



podwykonawcę zatrudnionego przy realizacji zamówienia bezpośrednio na jego konto, z 
pominięciem konta Wykonawcy, pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy; wówczas 
§10ust. 1 pkt 3 stosuje się. 

§ 8
1. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy będzie: 
Kierownik gospodarczy szkoły : Pan Roman Erdmański
Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: 

……………………………………………………………………………… 

§ 9
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie  o gotowości do odbioru robót i  złoży 
jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania odbioru końcowego. 

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru 
robót zanikowych, ulęgających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, 
składających się na przedmioty odbioru oraz w terminie 7 dni roboczych od daty 
zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w 
przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o 
tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie 
odbioru wykonanych robót oraz proponowany termin. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę, 
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych 
wad. 

§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 
1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego na wykonanie 
umowy, 

2) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu odbioru lub 
w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto danego 
przedmiotu odbioru, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, po uzgodnionym terminie z 



Zamawiającym, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

2. Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie za nieterminową zapłatę 
faktury. 

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda 
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 
z wystawionej przez siebie faktury. 

§ 11
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, w razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 Pzp). 

§ 12
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawca z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w 
szczególności w przypadku, gdy: 
1. Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 
(zakończenie działalności); 

2. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizacje robót i przerwa trwa 
dłużej niż 7dni; 

5. Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz warunkami 
technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym robót lub w sposób 
nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

6. Wykonawca nie złożył umowy cesji, o której mowa w §7 ust.5; 
Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. 



§ 13
W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia; 

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z 
zastrzeżeniem §11 i §10 ust. 1 pkt 3, oraz §9 ust. 3 pkt 2 lit. b, kiedy to koszty zabezpieczenia 
pokrywa Wykonawca; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych 
robót, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 3,
 
c) przejecie od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 

§ 14
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą, po uprzednim 
potwierdzeniu wykonania robót przez Inspektora Nadzoru, przy czym podstawą do 
wystawienia faktury jest  protokół odbioru końcowego. 

3. Termin realizacji  faktury końcowej - 30 dni  od daty wpływu do Zamawiającego. 
Nie przewiduje się faktur częściowych.

3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na wskazane 
przez Wykonawcę konto w fakturze lub na konto wskazanego Podwykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu 
Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ………………………………. 

5. Fakturę należy wystawić na: Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego ul. Sady 14
87-220 Radzyń Chełmiński NIP 878-10-66-652. 

6. Strony ustalają, że za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .... miesięcy gwarancji jakości, w rozumieniu art. 577 
k.c., na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego 
robót. 



3. Ustawowa rękojmie przedłuża się na okres równy gwarancji jakości. 

§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto (§6 ust.2) tj. kwotę ………… zł , w formie ……………………………... 

2. Kwotę ………………. zł, tj. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się 
na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Kwotę ……………… zł, tj. 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się 
na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
Podlega ono zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości dla przedmiotu umowy. 

§ 17
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają 
formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku ustawowej 
zmiany podatku VAT. 
3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych 
ustaw dotyczących przedmiotowej umowy. 

§ 19
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

              Zamawiający   Wykonawca 

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



Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 5

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na :
Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Radzyniu 
Chełmińskim oświadczam, że: 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 



4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: 
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzoną szkoda 
została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania.
b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 
c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne. 
d) Firma będąca: 
osoba fizyczna / spółka jawna / spółka partnerska / spółka komandytowa lub 
komandytowo-akcyjna / osoba prawna * 
nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / urzędujący 
członek zarządu * 
nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 
e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się 
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 
f) Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655). 

………………dnia……………… ……...…………………………….
    podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń)

_____________________________________________
* niepotrzebne skreślić
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