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WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1.1. Zamawiającym jest:
Sąd Rejonowy w Gdyni
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
NIP: 586-17-70-179
REGON: 000321810
Tel. kontaktowy: (058) 765–61-19
Adres e-mail: lkwietniewski@gdynia.sr.gov.pl
Strona internetowa Sądu: www.gdynia.sr.gov.pl
Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej, co najmniej do upływu
terminu składania ofert.
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą" i
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie o wartości zamówienia poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
SIWZ), zastosowanie mają przepisy PZP.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:


malowanie pomieszczeń
Opis prac w załączniku nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych;
w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 w Gdyni,
wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego decyzją WKZ-5340/21/88/1149
z dnia 28.09.1988r. pod nr A – 1034 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul.
Jana z Kolna 55

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a)
Przedmiar robót - załącznik nr 5 do SIWZ,
b)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 6 do
SIWZ
3.3. Realizacja robót:
1) Zamawiający informuje, iż roboty stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane w obiekcie
czynnym, w którym prowadzona będzie działalność.
2) Roboty będą prowadzone pod nadzorem inspektora budowlanego oraz konserwatora zabytków
wskazanych przez Zamawiającego w Umowie.
3) Wykonywanie robót uciążliwych uniemożliwiających funkcjonowanie Sądu odbywać się musi poza
godzinami pracy Sądu i w dniach wolnych od pracy Sądu. Zamawiający dopuszcza możliwość
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wykonywania niektórych robót uciążliwych w czasie godzin pracy Sądu, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiającym terminu i zakresu tych prac.
4) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania robót określonego rodzaju.
5) Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ.
 Użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom SIWZ. Użyte materiały
powinny być wysokiej klasy (I gatunku) i mieć odpowiednie parametry techniczne.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do
obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed
odbiorem końcowym.
 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i
urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założonych w dokumentacji.
6) Wykonawca zobowiązuje się:
a) usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci. Zamawiający będzie wymagał
przedłożenia dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie
odpadów i gruzu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i
utylizacji odpadów w cenie oferty stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o
którym mowa we wzorze Umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ;
b) zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla
osób przebywających na terenie robót. Szczególnie jest odpowiedzialny za:
 zabezpieczenie rejonu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
 zabezpieczenie mienia znajdującego się bezpośrednio w rejonie wykonywanych prac,
 utrzymywanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu
robót,
 natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych
przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
 prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 ).
7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z
SIWZ, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami i normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zasadami wiedzy technicznej.
8) Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca winien wykonać wszystkie
niezbędne lub wymagane próby, badania i odbiory.
9) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone na zasadach, o których mowa we wzorze
umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Warunkiem przeprowadzenia odbioru robót jest
przygotowanie na 3 dni przed jego rozpoczęciem wymaganych dokumentów.
10) Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.
11) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty w wymiarze co najmniej 36 miesięcy,
licząc od dnia odbioru końcowego,
12) Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania
zakresu prac w ofercie (załącznik nr 7 do SIWZ).
13) 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 wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego
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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 robót.
14) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
3.4. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do
SIWZ.
3.5. Zamawiający, stosownie do art.29 ust.3a ustawy Pzp, wymaga, aby wszystkie prace fizyczne (w
szczególności chodzi o osoby wykonujące prace fizyczne budowlano-remontowe przez cały okres
realizacji zamówienia) związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, 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 2016 r. poz.1666, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten nie dotyczy kadry
kierowniczej i osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca
upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika
lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na
to miejsce innego pracownika.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r.- Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
W celu kontroli realizacji powyższego obowiązku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy
przedłożenia przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności, wykazu osób wraz ze
zanonimizowanymi kserokopiami zawartych z nimi umów o pracę. Anonimizacji podlegają
szczególnie dane takie jak adres zamieszkania, nr PESEL*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimnizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania.
* Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które
podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod
kątem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być
zgodny z przepisami.
Wykonawca odpowiada również za realizację powyższego obowiązku przez Podwykonawców.
Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań, oraz stosowania
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 8 do SIWZ.
W przypadku, gdy Zamawiający w celu weryfikacji powyższych danych, zobowiązany będzie
posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca na pierwsze
wezwanie bezzwłocznie dostarczy je Zamawiającemu. W przypadku zmiany składu osobowego
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji wykazu wraz z załącznikami niezwłocznie
przed przystąpieniem tych osób do pracy.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego wprowadzenia na teren budowy. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren
budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
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Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
5.1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie;
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie;
 zdolności technicznej lub zawodowej
wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu pomieszczeń w zakresie
porównywalnym do przedmiotu zamówienia w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru
zabytków wartości brutto minimum 42262,75 zł, wraz z dokumentem potwierdzającym, że
robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;
załącznik nr 4a.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wymagane jest wykazanie się osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi
następujące kwalifikacje:


1 osoba na stanowisku kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278), która odbyła co
najmniej 24-miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach
nieruchomych: załącznik nr 4

Oświadczenie w załączniku nr 2a.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawcę:
5.2.1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
5.2.2. będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. l65a, art. 181-188, art. 1 89a, 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 z 2016 r. , poz.
1137.) 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,
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c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. w art. 9 lub art. 10
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 769),
5.2.3. 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 5.2.2;
5.2.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 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 sprawie spłaty tych należności;
5.2.5. 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;
5.2.6. 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;
5.2.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5.2.8. 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;
5.2.9. 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;
5.2.10. 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, z późn.
zm.);
5.2.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
5.2.12. 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, z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5.2.13. Wykonawcę 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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.);
5.2.14. Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy PZP,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
 Zamawiającym,
 osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
 członkami komisji przetargowej,
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osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a chyba, że jest
możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
5.2.15. Wykonawcę, 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.
5.2.16. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w pkt.5.2.2 a) - c) i pkt 5.2.3, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c,
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.2.2 d) i pkt 5.2.3, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1
pkt 15 i w ust. 5 pkt 5-7 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
c) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.2.7 i pkt. 5.2.9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.2.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.2.11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 5.2.2. i 5.2.3, 5.2.5 do 5.2.9 oraz
pkt 5.2.13, 5.2.14 i 5.2.15, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.3.

5.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
UWAGA:
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku
oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą
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liczbę punków na podstawie kryteriów opisanych w Rozdziale XII pkt 12.2., z zastrzeżeniem pkt 12.6
oraz, który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli jednak Wykonawca o którym mowa w powyższym zdaniu uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył
wraz z ofertą:
6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ) i
nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwane dalej Oświadczeniem (załącznik nr 2 do SIWZ);
6.1.2. 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 w Oświadczeniu informację, o tych
podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczenia, o których mowa w ppkt
6.1.1;
6.1.3.Wykonawca, który w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,
zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci
składa Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 6.1.1;
6.1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, przy czym
oświadczenie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
b) Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji
zamówienia przez takich Wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczego
Wykonawcy.
6.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca może wraz ze złożeniem
oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu wzór informacji
do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do SIWZ.
6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt 5.1 - 5.2.
UWAGA
Zamawiający nie żąda złożenia poniższych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, lecz może
ich żądać od Wykonawcy, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 albo ust. 2.
W tym celu Zamawiający może żądać:
6.3.1. dowodów* na potwierdzenie okoliczności wskazanych w załączniku 4a, że Wykonawca
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na
wykonaniu remontu pomieszczeń w zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia w obiekcie
zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków wartości brutto minimum 94307,92 zł, wraz z
dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończona
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*Dowodami tymi, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
6.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
6.3.3. zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
6.3.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.3.5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz
sytuacji ekonomicznej innych podmiotów - zobowiązania podmiotów, na których zdolnościach
technicznych, zawodowych, sytuacji ekonomicznej Wykonawca będzie polegał, do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumentów określających:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polegać będzie
Wykonawca, nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
wezwania, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
6.5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wezwie również w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów określonych w ppkt. 6.3.5. składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 6.3.2 - 6.3.4 niniejszego Rozdziału, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
6.6. i 6.7. niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.
6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.10. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale Wykonawca składa w formie oryginałów
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis
lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w
ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po
zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te
dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez
pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, na podstawie art. 23 ustawy.
Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.
Zamawiający dopuszcza aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, w tym zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywali drogą
elektroniczną lub pisemnie. Zamawiający wymaga pisemnej formy odwołania.
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną - wiadomość e-mail - fakt wprowadzenia wiadomości do serwera
Odbiorcy w przypadku komunikacji drogą elektroniczną jest równoznaczny z doręczeniem
wiadomości, bez konieczności otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości. Wykonawca
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o awarii serwera itp. oraz wskaże drogę komunikacji na czas
awarii oraz udowodni okoliczności, na które powołuje się.
7.3. Każdy z Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli „zapytanie" wpłynie co
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najmniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (nie ujawniając źródła zapytania)
jednocześnie wszystkim Wykonawcom umieszczając wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.
7.5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
7.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
 Lesław Kwietniewski, tel. (058)765-61-19 (Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni) e-mail:
lkwietniewski@gdynia.sr.gov.pl
 Paweł Sałata tel. 509 711 683 (Kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w
Gdyni) e-mail: oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl
 Janusz Muńko, tel. 502 384 151 (starszy inspektor w Oddziale Gospodarczym Sądu
Rejonowego w Gdyni) e-mail: oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl
Rozdział VIII. Termin związania ofertą.
8.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 (trzydzieści) dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2. 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 niż 60 dni.

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
9.1. Oferta pod rygorem nieważności, składana jest w formie pisemnej, w języku polskim.
9.2. Na ofertę składają się: Formularz ofertowy, pozostałe wymagane dokumenty (zgodnie z
rozdziałem VI SIWZ, załączniki do SIWZ) oraz kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami
Rozdziału XI niniejszej SIWZ.. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ).
9.3. Oferta cenowa powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ.
9.4. Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Podpis nieczytelny lub parafa musi być poprzedzony imienną pieczęcią
osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dodatkowe wymagania i
informacje:
9.4.1. dotyczące pełnomocnictw:
a) pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,
b) w przypadku ubiegania się wspólnie o zamówienie konieczne jest załączenie do oferty
pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia we wskazanym terminie, chyba, że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

9.4.2. pozostałe wymagania i informacje dotyczące podpisów/potwierdzeń za zgodność z
oryginałem:
a) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą)e ofertę. Parafka
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(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
b) W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej
stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem/pieczątką „za
zgodność z oryginałem"). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie
dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez te osoby.
9.5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczony przez
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane
pod uwagę.
9.6. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
9.7. Zamawiający zaleca, aby oferta była spięta w sposób trwały, a wszystkie strony oferty były
ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez
niego parafowane.
9.8. Wykonawca zamieści ofertę w dwóch zamkniętych kopertach, z których:
 Zewnętrzna ma być opieczętowana pieczątką firmową, zaadresowana za Zamawiającego oraz
posiadać oznaczenie: Sąd Rejonowy w Gdyni, Pl. Konstytucji 5 (p.238). „NIE OTWIERAĆ
- PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu
Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków oraz w
budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55”
 Wewnętrzna ma być zaadresowana na Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku
stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu składania ofert.
9.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 9.8. z dopiskiem „wycofanie". W
przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając
zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy
też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe
oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej,
oznaczonych jak w pkt. 9.8, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany".
9.10. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert. Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca
Wykonawcom.
9.11. Oferty wspólne:
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9.11 ppkt 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej
Wykonawców.
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję,
itp.
4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 Oświadczenie, i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 6.1.- 6.3. składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia;
 dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 9.11 ppkt. 1-4 niniejszego Rozdziału.
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6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę
wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą
co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację
zamówienia.
7) Umowa regulująca współpracę musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie
podmioty gospodarcze oraz musi stwierdzać solidarną odpowiedzialność partnerów wobec
Zamawiającego za wykonanie umowy.

9.12. Jawność postępowania:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do
informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych
w ustawie
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
3) W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) (np.
poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. „nie udostępniać” lub
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną. Wykonawca nie może zastrzec m. in. informacji
dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów lub nie
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą
podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Zamawiający prowadzi protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnianie protokołu oraz
załączników do protokołu odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128)
Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 238. Ofertę można przesłać na adres
Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Gdyni, Pl. Konstytucji 5 (p.238), 81-354 Gdynia. Termin składania
ofert upływa w dniu 03 października 2018 r. godz. 13.00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się
niezwłocznie.
10.2. Otwarcie jest jawne i nastąpi w dniu 03 października 2018 r. o godz. 13.15 w siedzibie Sądu
Rejonowego w Gdyni pl. Konstytucji 5 w Sali konferencyjnej na II piętrze pok. 236. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
10.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty i dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, za wyjątkiem
poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w obliczeniu ceny oferty,
zgodnie z art. 87 ustawy. O dokonanych poprawkach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
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10.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
6) zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie
terminu związania ofertą,
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
Państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie,
wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.
10.6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
10.8. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w
Rozdziale XII niniejszej SIWZ.
Rozdział XI. Opis sposobu obliczania ceny.
11.1. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.
Wykonawca obliczy cenę oferty i przedstawi ją na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1
do SIWZ). Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Należy do niej doliczyć podatek od towarów i usług (VAT). Cenę oferty należy podać w
złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto
wszystkich pozycji przedmiaru określonych w załączniku nr 5. Ustaloną w taki sposób cenę oferty
netto Wykonawca wpisuje do formularza Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ), powiększoną o podatek.
UWAGA
Kwotę podatku VAT należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
11.2. Cena ma uwzględniać wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Cena ma zostać ustalona w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, jak
również zawierać wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które
Wykonawca musi wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty: urządzenia placu budowy,
uporządkowania terenu po wykonaniu robót (w tym: wywóz gruzu z opłatą za jego przyjęcie na
wysypisko, itp.),
11.3. Cena oferty zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, który
należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót (Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) z
uwzględnieniem zapisów zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, oraz
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kosztów koniecznych do poniesienia, a nie ujętych w przedmiarze, z uwzględnieniem zapisów
zawartych w niniejszej specyfikacji. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty.
11.4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu
wartości netto danej pozycji kosztorysowej jako iloczynu ilości ustalonych jednostek przedmiarowych
i ceny jednostkowej tej pozycji przedmiarowej.
11.5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
11.6. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
11.7. Cena jednostkowa danej pozycji i wartości tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie,
włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności
gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz wszelkie koszty, opłaty i
należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami
Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących
wykonywania robót budowlanych.
UWAGA
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, po telefonicznym uzgodnieniu terminu, w celu sporządzenia
rzetelnej oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy
Wykonawca.
11.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
11.9. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi,
Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.
11.10. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone
jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia
i nie będą podlegały waloryzacji.
11.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w sposób, który
umożliwia ustalenie ceny dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarach robót.
11.13. Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu przy zachowaniu kolejności pozycji kosztorysu
zgodnej z kolejnością pozycji w przedmiarach robót oraz dla ilości nie mniejszych niż określone w
tych przedmiarach.
11.14. Wykonawca zobowiązany jest określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót.
11.15. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty cenowe, to należy je uwzględnić w cenach
jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.
11.16. Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne i nie ujęte w
pozostałych pozycjach przedmiarowych np. koszt energii elektrycznej, wody oraz utylizacji odpadów
Rozdział XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
12.1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. na podstawie oświadczeń i dokumentów zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

12.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
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cena oferty brutto
udzielona gwarancja
termin wykonania

- waga 60 %.
- waga 25 %
- waga 15 %

12.3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może
osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
12.4. Punkty będą przyznawane wg następującej zasady:


Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów.
cena oferowana minimalna brutto
Cena = -------------------------------------------cena badanej oferty brutto



X 60 pkt.

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 25 punktów.

Gwarancja =

gwarancja w ocenianej ofercie w miesiącach
-----------------------------------------------------gwarancja z maksymalnej oferty w miesiącach

X 20 pkt.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 36 miesięcy.


Oferta o najkrótszym terminie wykonania otrzyma max. 15 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w
ofercie terminu zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru, od dnia protokolarnego
wprowadzenia na teren budowy. Zamawiający wymaga, aby termin zakończenia robót i
zgłoszenia do odbioru wynosił maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego
wprowadzenia na teren budowy.
Za każdy dzień skrócenia terminu zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru Zamawiający
przyzna 1 pkt zgodnie z poniższą tabelą:
Termin zakończenia robót
i zgłoszenia do odbioru od dnia
protokolarnego wprowadzenia na
teren budowy
w ofercie badanej
45 dni kalendarzowych
44 dni kalendarzowych
43 dni kalendarzowych
42 dni kalendarzowych
41 dni kalendarzowych
40 dni kalendarzowych
39 dni kalendarzowych
38 dni kalendarzowych
37 dni kalendarzowych
36 dni kalendarzowych
35 dni kalendarzowych
34 dni kalendarzowych
33 dni kalendarzowych
32 dni kalendarzowych
31 dni kalendarzowych
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Liczba dni, o które skrócono
termin zakończenia robót
i zgłoszenia do odbioru

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

T- liczba punktów przyznanych
badanej ofercie
w kryterium „Skrócenie terminu
zakończenia robót i zgłoszenia
do odbioru”
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30 dni kalendarzowych
poniżej 30 dni kalendarzowych

15
powyżej 15

15
15

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu zakończenia robót i zgłoszenia do
odbioru, o więcej niż 15 dni w stosunku do terminu maksymalnego otrzyma 15 punktów
(Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za realizację zamówienia w terminie
krótszym niż 30 dni)
12.5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny
ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą
liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w Rozdziale XII pkt. 12.2., z zastrzeżeniem
pkt 12.6. oraz, który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli jednak Wykonawca o którym mowa w poprzednim zdaniu uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
12.6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyskało taką samą liczbę punktów, za
najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
12.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informację o
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający
określi miejsce i termin zawarcia umowy.
13.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć
umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
13.4. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
13.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu:
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną - umowę regulującą ich współpracę,
2) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie
podpisania umowy nie będzie wynikało z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu
złożonego wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed podpisaniem
umowy dokumentu (dokumentów), z których wynikać będzie umocowanie do reprezentacji
Wykonawcy np. stosownych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
3) kopię uprawnień zawodowych oraz zaświadczenie o przynależności do samorządu
zawodowego osoby wykonującej obowiązki kierownika budowy,
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4) umowę ubezpieczenia, obowiązującą przez cały okres realizacji umowy, budowlano –
montażowego i wszystkich ryzyk budowy – kontraktu (zwaną polisą) w pełnym zakresie od
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia do wysokości realizowanego kontraktu, przy czym ubezpieczonym będzie
Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy przy sumie gwarantowanej nie niższej niż wartość
umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5) kosztorys ofertowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SIWZ.
6) listę osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierającej: imię,
nazwisko oraz formę zatrudnienia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 3.5. niniejszej SIWZ.
13.6. Niedopełnienie obowiązków wynikających z postanowień pkt 13.3. uznane zostanie przez
Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
13.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo
zachowania należytej staranności,
b) przedmiotu zamówienia ze względu na aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na
postęp technologiczny. W takim przypadku strona inicjująca takie zmiany przedstawia projekt
zmian zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o - konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar. Projekt taki wymaga akceptacji
Zamawiającego,
c) ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru wynikających z ujawnionego stanu
faktycznego w trakcie wykonywania robót budowlanych i zasad wiedzy technicznej,
d) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w
obowiązujących przepisach prawa,
f) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie
dodatkowe,
g) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
 siły wyższej,
 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych np. intensywnych opadów
deszczu,
 jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub
dających się przypisać Zamawiającemu,
h) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony,
w następujących przypadkach:
 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
 niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
 jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji),
i) zmian teleadresowych stron umowy.
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
14.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
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14.3. Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
14.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
14.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenie warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
14.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
14.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
14.8. Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Rozdział XV Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych w toku
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni z
siedzibą w Gdyni (81-354), Pl. Konstytucji 5. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Gdyni pod adresem: www.gdynia.sr.gov.pl w zakładce Ochrona danych
osobowych.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Gdyni jest Pan Marcin
Cisek adres e-mail: iodo@gdynia.sr.gov.pl, tel.: (58) 76 56 330
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont korytarzy
niskiego i wysokiego parteru oraz malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w
Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków a także malowanie
pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55” prowadzonego
pod nr PN 1/2018 w trybie przetargu nieograniczonego.
 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiadają Państwo:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
skorzystanie
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z

prawa

do

sprostowania

nie

może

skutkować

zmianą

wyniku

postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

−

−
−
−
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1

- Formularz „OFERTA"

Załącznik nr 2

- 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

Załącznik nr 2a

- 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

Załącznik nr 3

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej

Załącznik nr 4

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4a

- Wykaz

Załącznik nr 5

- Przedmiar robót

Załącznik nr 6

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 7

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 8

- Wzór umowy

Załącznik nr 9

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
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robót.

Zał. 3
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) …..............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
…..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
…..............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5
wpisanym do rejestru zabytków oraz w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z
Kolna 55”
oświadczam(y) w imieniu Wykonawcy, że:
1. nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z
późn. Zm.)*
2. należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. Zm.),
w skład której wchodzą następujące podmioty:*

1) …………………………………..
2) …………………………………..
3) …………………………………..
4) …………………………………..

…............................, dn. …...........................
…..............................................................................
podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

*niepotrzebne
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skreślić

Zal. 2
Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Gdyni
Pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl.
Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków oraz w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
przy ul. Jana z Kolna 55” prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdyni oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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(podać

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Zal. 2a
Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Gdyni
Pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia

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

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl.
Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków oraz w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
przy ul. Jana z Kolna 55” prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdyni oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Zał. 4
Pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
oświadczam/oświadczamy*, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia oraz przekazuję/przekazujemy* informacje dotyczące
wykształcenia, doświadczenia oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z poniższą
tabelą:
Stanowisko

Imię Nazwisko
pracownika

Kwalifikacje,
doświadczenie,
uprawnienia zawodowe

Podstawa
dysponowania
W przypadku jeżeli
wskazana osoba jest
pracownikiem
wykonawcy podać
formę zatrudnienia
(umowa o pracę,
umowa zlecenie itp.)

Kierownik budowy

Osoba wymieniona jako Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz
ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając
wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Wymagana jest co najmniej 24-miesięczna praktyka zawodową na budowie przy zabytkach
nieruchomych.
Uwaga! Przed podpisaniem umowy należy złożyć kopię uprawnień zawodowych oraz zaświadczenie o
przynależności do samorządu zawodowego osoby wykonującej obowiązki kierownika budowy

. dnia ...............
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…………………………………………..
podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub
pełnomocnika

Zał. 4a
Pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców

Wykaz robót.

W terminie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał następujące roboty budowlane:
Lp.

Rodzaj (opis) zrealizowanych robót
budowlanych wraz z podaniem
charakterystycznych parametrów
wymaganych w ogłoszeniu lub
SIWZ (wartość brutto w złotych
polskich, wielkość itp.)

Data wykonania
(tj. data
rozpoczęcia i
zakończenia)

Odbiorca. Nazwa
i dane
kontaktowe
(adres, telefon,
email)

Miejsce
wykonania roboty
budowlanej

1

a) Uwaga: Wykonawca może zostać, zgodnie z SIWZ, zobowiązany do przedstawienia dowodów
potwierdzających, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacje o tym, czy roboty wykonane zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.
b) Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do
najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej proszę wskazać (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): …………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

. dnia ...............
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…………………………………………..
podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub
pełnomocnika

Zał. 7
Pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców

Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

Lp.

Nazwa podwykonawcy

. dnia ...............
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Zakres prac do wykonania

…………………………………………..
podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub
pełnomocnika

Zal. Nr 9

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

. dnia ...............

…………………………………………..
podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub
pełnomocnika

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreśl
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Pieczęć firmowa
nr faksu..........................................................
email:..............................................................

Załącznik nr 1
FORMULARZ „OFERTA"
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu
Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru oraz w budynku Sądu
Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55” składamy ofertę za wynagrodzenie ryczałtowe:
brutto …………………………………………………………….
zł
zgodnie z Kosztorysem ofertowym.
1. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.
U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.). , załącznik nr 2
2. Wskazujemy termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru w ilości …… dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren budowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy.
4. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
Oferty,
b) jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni,
c) przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
•

siłami własnymi *

•

siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 7*

d) przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). Dokumenty
potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a
komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.
6. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że wszystkie osoby wykonujące prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z
realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej i osób wykonujących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie będą zatrudnione na umowę o pracę. Prace
ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
33

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia –
to wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji wykonywane
bezpośrednio na terenie budowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
8. Załączniki - oświadczenia i dokumenty:
a) 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 – załącznik nr 2,
b) 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 – załącznik nr 2a
c) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 5,
d) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – zał nr 4
e) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykonanych robót – zał. nr 4a
f) Pełnomocnictwo,
g) Wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom – załącznik 7
h) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał. nr 9

. dnia ...............

...............................................................
podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub
pełnomocnika

*niepotrzebne skreślić
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Zał. 8

UMOWA
Zawarta w dniu
w Gdyni, pomiędzy Sądem Rejonowym w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-354)
przy ul. Pl. Konstytucji 5, NIP 586-17-70-179, Regon 000321810 reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu
Lesława
Kwietniewskiego
zwanym dalej
„Zamawiającym" a firmą
....................................
działającą na
podstawie Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr ewid. .., Regon
reprezentowaną przez:

, NIP

zwaną dalej „Wykonawcą"
w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń obejmujący:
 malowanie pomieszczeń nr od 112 do 120, od 301 do 309 oraz 315 w tym dwie łazienki
Opis prac w załączniku nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych;
w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 w Gdyni,
wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego decyzją WKZ-5340/21/88/1149
z dnia 28.09.1988r. pod nr A – 1034 oraz
 malowanie pomieszczeń nr od 406 do 409
Opis prac w załączniku nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych;
w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią:
a)
Przedmiar robót - załącznik nr 5.
b)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 6.
Prace remontowe, o których mowa w § 1 niniejszej umowy realizowane będą przez Wykonawcę w
następujących terminach:
a) termin rozpoczęcia robót –
b) termin zakończenia – ….. dni od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren budowy
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§2
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ......................................................
upr. bud. nr ................................................... tel .........................

2. Inspektorem nadzoru budowlanego nad robotami ze strony Zamawiającego będzie .................................
tel ...............
Nadzór nad robotami budowlano-konserwatorskimi ze strony Zamawiającego pełnić będzie
……………………………………………………………………………………………………………
tel. …………….
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami
technicznymi, (przy dołożeniu należytej staranności) oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami
BHP oraz o ochronie P.POŻ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z
wymogami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (stanowiących
załącznik nr 4 do niniejszej umowy) oraz wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być I gatunku (najwyższej
jakości) o udokumentowanym pochodzeniu.
3. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę
mienia, warunki BHP i P.POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni przestrzeganie
przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Po
zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem.
Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez zbędnych odpadów.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty zużycia mediów takich jak np.
woda, energia elektryczna oraz koszt przekazania odpadów firmie posiadającej zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
5. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną
6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia
podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest
bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia.
7. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez
działania osób trzecich.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót w
miejscu prowadzenia robót budowlanych, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do
naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt.
9. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem wynikającym z
prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub
zaniechaniem Wykonawcy, a nadto ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
dotyczących zatrudnionych pracowników i osób trzecich.
10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
11. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe zgodnie z art. 57 ustawy Prawo
Budowlane.
12. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych
w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
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13. 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 wykonanie zamówienia. 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 robót.
14. Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia:
nazwa części zamówienia
15. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
prace wykonane przez podwykonawców.
16. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5
dni od jej zawarcia wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia
Wykonawcy z Podwykonawcą. Zamawiający zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy ceny nie
mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót.
17. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego
ich stosunku prawnego.
18. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje i Podwykonawców oświadczenia,
że Podwykonawcy otrzymali należności z tytułu wykonania robót budowlanych na rzecz
Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego.
19. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający
może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na
wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.
20. W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 17, bądź złożenia tylko niektórych,
Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez
Wykonawcę osobiście oraz roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli kompletne
oświadczenia.
21. Niezapłacenie przez Wykonawcę podwykonawcom należnego im wynagrodzenia zwalnia
Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej
zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 18. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej
płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
22. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
fizyczne prace budowlano - remontowe.
23. Wykonawca zapewnia realizację obowiązku, o którym mowa w pkt 21 przez Podwykonawców.
24. Wykonawca zobowiązuje się wraz z zawarciem Umowy przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób
wykonujących w ramach realizacji przedmiotu umowy czynności wskazane w pkt 21 oraz
zanonimizowanych kserokopii zawartych z nimi umów o pracę oraz przedłożenie Zamawiającemu
wykazu osób zatrudnionych przez Podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt 21.
§4
1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą, na podstawie pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o fakcie zakończenia
realizacji przedmiotu umowy oraz gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe zgodnie z art. 57 ustawy Prawo
Budowlane
4. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w
których Zamawiający stwierdzi braki, błędy lub niedokładności, muszą zostać, w
nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od daty ich zwrotu Wykonawcy, uzupełnione
lub poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Przekroczenie tego terminu uznane
będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i
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stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar umownych za
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
5. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Zamawiającego nastąpi po stwierdzeniu kompletności i
poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.
6. Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiającego, nastąpi w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru
7. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad przysługują następujące
uprawnienia:
a) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie należne
Wykonawcy o 10 % wynagrodzenia brutto i wydłuży okres gwarancji o 12 miesięcy;
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem
lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może
-

albo odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego na usunięcie wad oraz zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki,
albo żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi oraz naprawienia szkody
wynikłej ze zwłoki.
§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……..
miesięcy.
2. Okres rękojmi za wady trwa ……… miesięcy.
3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego
odbioru robót.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
wartość brutto .............................. zł, (słownie: ……………………………………..złotych)
zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część umowy - Załącznik nr 1.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Ceny jednostkowe robót określone w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie do końca
realizacji robót i nie będą podlegały waloryzacji.
§7
1. Rozliczenie robót nastąpi jednorazowo, fakturą po zakończeniu robót na podstawie protokołu
odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony.
2. Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktury będzie stanowić protokół ostatecznego odbioru
robót podpisany przez strony.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1,
b)
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości umowy brutto,
określonej w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie
terminu zakończenia robót,
c)
za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie
rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na
usunięcie wad.
d)
za każdorazowe stwierdzenie wykonywania w ramach realizacji przedmiotu umowy
czynności, o których mowa w § 3 pkt. 21 przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000 zł
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia o wysokość kar umownych należności
wynikających z faktury Wykonawcy,
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie faktury.
a)

§9
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
3.
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przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo
zachowania należytej staranności,
przedmiotu zamówienia ze względu na aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp
technologiczny. W takim przypadku strona inicjująca takie zmiany przedstawia projekt zmian
zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o - konieczności lub nie - zmiany
pozwolenia na budowę oraz przedmiar. Projekt taki wymaga akceptacji Zamawiającego.
ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru wynikających z ujawnionego stanu
faktycznego w trakcie wykonywania robót budowlanych i zasad wiedzy technicznej,
podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w
obowiązujących przepisach prawa,
terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie
dodatkowe,
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
- siły wyższej,
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych np. intensywnych opadów
deszczu
- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających
się przypisać Zamawiającemu,
zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w
następujących przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
- jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji),
zmian teleadresowych stron umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 i 2 jest nieważna.

4. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
5. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie
ma mocy wstecznej.

§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie ogłoszona upadłość
Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolność finansowania robót,
c) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach określonych w ust. 1 lit. a).
4. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b), Wykonawca ma prawo
żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych do dnia odstąpienia.
§ 11
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
Załącznik nr 5 – Przedmiar robót
Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
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