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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi częściami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części
„Ustawą PZP”.
3. Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszelkie informacje, które będą niezbędne
do przygotowania oferty i podpisania umowy.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub
nieścieralnym atramentem. Strony oferty należy ponumerować.
5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń
nie będą brane pod uwagę.
6. Ofertę i wszystkie załączniki podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Poszczególne strony oferty oraz wszystkie miejsca, w
których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone
do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób,
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te
osoby.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia oferty wariantowej.
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć
ofertę sam lub jako jeden z partnerów konsorcjum. Konsorcjum składa jedną ofertę
wspólną. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne do
zakładów pracy chronionej oraz wykonawców wymienionych w art. 22 ust. 2
14. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach gdy
zachodzą okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.2-6 Ustawy oraz zgodnie
z zapisami umowy.
15. Zamawiający nie stosuje środków komunikacji elektronicznej do składania ofert,
16. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
Ustawy.
17. Oferta musi być złożona w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego w
niniejszej SIWZ.
18. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczenia w walutach obcych.
19. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą informacje i wszystkie
dokumenty dotyczące postępowania, w tym formularz SIWZ – www.stbs.slupsk.pl
(w zakładce: zamówienia publiczne) numer telefonu i faxu do Zamawiającego
59 845 60 91

II. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku przy
ul. Fałata 11 – wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132426,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy,

o numerze identyfikacji podatkowej NIP 839 23 19 320, REGON 770904455, o kapitale
zakładowym w wysokości 17.801.500,00 zł, wpłaconym i wniesionym w całości,

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Udzielenie zamówienia odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015
roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
rozbiórce budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na działkach
o numerach ewidencyjnych nr 586/1, 587 i 588 w obrębie 13 miasta Słupska
przy ul. Długiej 27, 28, 29 i 30.
2 Przedmiot zamówienia wg CPV:
45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu,
45111213-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu
3 Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonej do
niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowokosztorysowej - stanowiącej załącznik nr 1, a składającej się z:
a. Projektu rozbiórki budynku usługowego;
b. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
d. kosztorysu nakładczego;
4 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót w sposób najmniej uciążliwy
dla mieszkańców sąsiednich budynków. Pod tym pojęciem rozumie się w
szczególności:
a) każdego dnia po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie pozostawić
porządek w obrębie prowadzonych robót,
b) Wykonawca będzie wykonywał roboty w dni powszednie tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy); dodatkowo dopuszcza się prowadzenie robót w soboty - wykonywanie robót
w soboty wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia takiej możliwości z
Inspektorem Nadzoru.
5. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej działek i budynków.
6. Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę – dla każdej części - co najmniej
18- miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot realizacji zamówienia i
rękojmi za wady na wykonane w ramach niniejszego zamówienia prace i roboty.
7. Wykonawca w ramach wykonywanych prac będzie zobowiązany do utrzymania
porządku i czystości w obrębie wykonywania robót oraz w czasie ich wykonywania,
a w szczególności do usunięcia i wywozu na swój koszt pozostałego gruzu oraz
innych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącymi
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Słupsk. Wszelkie opłaty
z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych
w związku z realizacją niniejszej umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności
poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, drewna,
ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie

uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania np. papę
należy przekazać do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami – zgodny z obowiązującymi
przepisami – jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego
zamówienia,. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach umowy
robót, stanowią własność Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami określonymi
w drodze rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustawy jak również zgodnie
z obowiązującymi normami i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej a także zgodnie
ze sztuką budowlaną w zakresie danego rodzaju robót.
10. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia osobami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia wymagane dla danego rodzaju robót,
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla robót, o których mowa w
przedmiocie umowy oraz przy użyciu technicznie sprawnego sprzętu, koniecznego do
zastosowania przy realizacji zlecanych robót.
11. Wykonawca zobowiązany jest wyrównać i uporządkować teren po zakończeniu robót,
odtworzyć ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących oraz
naprawić lub wymienić ewentualnie uszkodzone urządzenia,
12. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Jako podwykonawcę należy rozumieć także osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek i wykonującą zlecony jemu
zakres prac osobiście.
13. Zakres prac, który Wykonawca zamierza wykonać przy udziale podwykonawcy
należy wymienić w załączniku nr 2 – oferta cenowa, stanowiącym integralną część
specyfikacji.
14. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę, w załączniku nr 2 – oferta cenowa –
zakresu prac wykonywanego przy udziale podwykonawców Zamawiający uzna, że
całość prac objętych zamówieniem Wykonawca zrealizuje samodzielnie.
15. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przewiduje udzielanie zamówień
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego i na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia,
o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Żądany przez Zamawiającego termin wykonania umowy – nie dłuższy niż 60 dni
kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA. OPIS
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) 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, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać poniżej określone
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, określonym w cz. IV SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu
rozbiórki budynku, budowli o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł
brutto,
b. dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej przynależną do Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą
doświadczenie zawodowe.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez wykazanie, że:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż: 500.000 złotych.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz dokumenty wymienione w części VII pkt. 1.

4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 3, przedkładane przez Wykonawcę
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA NIE
PODLEGANIA WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. W celu wstępnej weryfikacji, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w części VI pkt. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w części VI pkt. 2, Wykonawca dołącza do oferty – sporządzonej zgodnie z
częścią VIII pkt. 1 - aktualne na dzień składania ofert:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na formularzu będącym
załącznikiem nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach
trzecich - na formularzu będącym załącznikiem nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
c. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z częścią VI pkt. 3, jeżeli Wykonawca
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania, zamierza
polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów – przykład
zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
3

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodów o których mowa w części VI pkt. 1, Wykonawca którego
oferta zostanie oceniona najwyżej, ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, potwierdza spełnienie
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w części VI pkt. 2, poprzez
złożenie następujących dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania
zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informację o
podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 8 do niniejszej Specyfikacji.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
c) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności (dołączyć polisę z dokumentem potwierdzającym
dokonanie wpłaty).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców
składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie
tego warunku.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w terminie 5 dni roboczych, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt. 3 i pkt. 4 oraz kosztorysu ofertowego.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w części VII pkt. 3 i 4 SIWZ, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobierze samodzielnie wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
Ocena spełniania warunków opisanych w części VI pkt. 1 i pkt. 2 dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej części w pkt. 3
i pkt. 4. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww.
warunki Wykonawca spełnił.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
9. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta, którą składa każdy z Wykonawców musi zawierać:
a) ofertę cenową sporządzoną wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej specyfikacji;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz..
b) Oświadczenia i zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z częścią VII pkt. 1.
c) pełnomocnictwo, z których wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli
prawo to nie wynika z załączonych dokumentów;
d) odpowiednie pełnomocnictwo, o którym mowa w części IX pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej;
2. Dokumenty składające się na ofertę, wymienione w pkt 1, mogą być przedstawione
w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy.
3. Brak jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez SIWZ lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. kopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem lub
poświadczenie kopii przez osobę nieuprawnioną) spowoduje odpowiednio wykluczenie
Wykonawcy lub odrzucenie oferty.
4. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.
Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod
warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez
Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy w złożonej przez siebie ofercie dołączą
załączniki o innej treści niż określone w niniejszej specyfikacji, to ich oferty zostaną
odrzucone.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu
albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
7. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT DLA PODMIOTÓW
WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE ( KONSORCJUM I SPÓŁKI
CYWILNE) ORAZ PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie (w tym również spółki cywilne)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Pełnomocnictwo, o którym
mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
3. Oferta podmiotów występujących wspólnie winna zawierać:
a. upoważnienie i pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do reprezentowania
poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli prawo to nie wynika z załączonych dokumentów ( m.in. w celu
zweryfikowania czy prawidłowo został ustanowiony pełnomocnik o którym mowa
w pkt 1),
b. ofertę cenową sporządzoną wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej Specyfikacji, podpisaną przez pełnomocnika, o którym mowa pkt 1.
c. dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnianie przez podmioty warunku
nie podlegania wykluczeniu oraz warunków udziału w postępowaniu określone
w części VII niniejszej Specyfikacji
4. Do przygotowywania oferty stosuje się zasady wymienione w pkt 2 do 4 części VIII
SIWZ „OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT”, przy czym kopie dokumentów
dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. przez pełnomocnika konsorcjum).
PODMIOTY MAJĄCE SIEDZIBĘ ZAGRANICĄ
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z części VI pkt 3 SIWZ do
złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich
dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia składa informację
2) z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy,
2. o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu
b) b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
3. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww.
Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa
dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli Zamawiający wymagał zgodnie
z Częścią VI pkt 5 ppkt. 1 SIWZ złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww.
Rozporządzenia stosuje się.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego
przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100)
2. Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na konto Słupskiego TBS
Sp. z o.o. do dnia 10 października 2017 roku, do godziny 1000
3. Wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu przelewem na konto
Słupskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego – Spółka z o. o. w Banku PEKAO S. A. Oddział w Słupsku
Numer : 16 1240 3770 1111 0000 4068 8222
a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz.
1505 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620), zdeponowanych w Słupskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Sp. z .o. o. – sekretariat spółki lub w oryginale
załączonym do oferty. W przypadku, gdy oryginał zostanie załączony do oferty,
po upływie terminu ważności nie podlega zwrotowi.
4. Wadium przekazane w formie polecenia przelewu uważa się za zapłacone wtedy, gdy
wpłynie na rachunek Zamawiającego w terminie do dnia 10 października 2017 roku,
do godziny 1000.
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej wadium w formie innej niż gotówka musi być
wystawione na wszystkich partnerów.
6. Wadium wniesione w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, które zostały określone w art. 46 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto:
a) z treści wniesionego zabezpieczenia jednoznacznie musi wynikać zobowiązanie
gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty
wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa wyżej, bez
jakiejkolwiek potrzeby potwierdzania tych okoliczności;
b) termin obowiązywania wniesionego zabezpieczenia nie może być krótszy niż
termin związania ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po jego stronie,

2) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9 ppkt. 2.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Leszek Żurawski. Informacji udziela on od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 15.00.
2. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszystkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, fax-em lub drogą elektroniczną.
3. W przypadku przekazania dokumentu fax-em lub drogą elektroniczna (e-mailem)
przygotowany dokument – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy – należy zeskanować i przesłać. Jednocześnie dokument w formie
oryginału należy przesłać np. w formie listu poleconego
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania
dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca
otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego,
niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie
zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą
tego dnia.

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były
kierowane wyłącznie na ten adres.

XII. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 1.
4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie
internetowej ww.stbs.pl/ w zakładce „zamówienia publiczne”.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda
wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią niniejszej specyfikacji i zostanie
przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli
SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców,
którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej
www.stbs.pl
7. W tym przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy
odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie powoduje utraty
wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. OZNACZENIE OFERT
1. Wykonawca zamieszcza ofertę cenową i niezbędne dokumenty w kopercie wewnętrznej,
którą następnie umieszcza w kopercie zewnętrznej.
2. Zewnętrzną kopertę należy zaadresować na Zamawiającego tj. Słupskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Fałata 11, 76-200 Słupsk oraz opatrzyć
następującym oznaczeniem:
OFERTA NA WYKONANIE ROZBIÓRKI
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH
PRZY UL. DŁUGIEJ 27, 28, 29 i 30 W SŁUPSKU
(nie otwierać przed 10 października 2017 r. godz. 1015).
3. Nienaruszona koperta zewnętrzna zostanie zdeponowana do momentu otwarcia ofert.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ( np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenia jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w niniejszej specyfikacji ) ponosi Wykonawca. Zamawiający nie będzie
ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji,
gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt, 4 (tj. do pokoju nr 9 –
sekretariat Zarządu) lecz wpłynie do kancelarii Szczecińskiego TBS Spółka z o.o.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
6. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 1 i 2 z dopiskiem
„WYCOFANIE”.
7. 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 ewentualnie dokumenty należy
zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt. 1 i
2 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANY”.
8. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
9. W przypadku złożenia oferty po terminie składania Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie
terminu do wniesienia odwołania.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć siedzibie Słupskiego TBS sp. z o. o. w sekretariacie nie później
niż do dnia 10 października 2017 roku do godziny 1000.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę
kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia
ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10 października 2017 roku o godzinie
1015 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Prezesa Zarządu.

5. Wykonawca otrzyma na życzenie potwierdzenie złożenia oferty.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania wynagrodzenia ryczałtowego netto
i brutto za wykonanie robót objętych zamówieniem określonych w załączniku nr 1
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. W wynagrodzeniu ryczałtowym obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
robót określonych w projekcie rozbiórki, przedmiarze robót i SIWZ, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu
i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w umowie.
3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego i
technologicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zgodnie obowiązującymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i prowadzonym nadzorem
archeologicznym.
4. Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic
KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi
obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla
Wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego
zawierającego pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, ujętych w SIWZ.
6. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić koszty związane z :
a) organizacją zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym
doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi
z przepisów BHP i ppoż. Koszty podłączenia mediów i opłaty za media (woda,
energia elektryczna) ponosi Wykonawca robót.
b) poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztów) do dnia odbioru przedmiotu
zamówienia;
c) udostępnienia placu budowy nadzorowi archeologicznemu
d) organizacją robót;
Przy organizacji placu budowy oraz organizacji robót należy uwzględnić:
- prowadzenie robót w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Przez czas
rozbiórki budynku należy zapewnić bezpieczną komunikację pieszą – przy
budynku zamontować zastawy i daszki zabezpieczające,
- utrzymanie porządku na podwórku w trakcie prowadzonych robót;
- usuwanie na bieżąco zbędnego materiału, odpadów i śmieci,
e) opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego
specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku
– Dz. U. z 2002 roku, Nr 151 poz. 1256);
f) wystąpieniem i uzyskaniem zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy,
jeżeli będzie konieczne;
g) opłatami za zajęcia ulic oraz chodników zgodnie z decyzją ZIM Słupsk;

h) naprawą chodników i sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia
– w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu oraz na każde żądanie
Zamawiającego;
i) naprawą szkód powstałych na w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym
także szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, jak
również powstałych w sąsiednich nieruchomościach, w związku z prowadzonymi
robotami;
j) segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu
budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozem i opłatami za czas ich
składowania (opłaty za składowanie ponoszone na rzecz Urzędu
Marszałkowskiego i inne opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
Uwaga! Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia
ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania
tymi odpadami.
k) wszelkimi innymi kosztami koniecznymi do poniesienia w celu zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
l) wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
7. Zamawiający nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian ceny po upływie terminu
złożenia ofertą.
8. Błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt.2
Prawa zamówień publicznych spowodują odrzucenie oferty.
9. W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ
SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Oferty będą oceniane wg niżej podanego kryterium. najniższa cena: 100%
2. Przez cenę podlegającą ocenie należy rozumieć wynagrodzenie brutto wynikające
z kosztorysu, które Wykonawca wskazał w ofercie cenowej.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertą uzna ofertę z najniższą ceną.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę z
Zamawiającym na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 9.

XVIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się na wniosek zainteresowanego, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub
drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy
jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
7. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę
sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników
koszty te pokrywa wnioskodawca.
8. 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 oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
9. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.
1503 z późniejszymi zmianami)”.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę,
iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
10. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
II. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie dotyczące otwarcia ofert, ich oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty
zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu
Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
2. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert ( część jawna przetargu ).
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy ( firmy ) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. 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.
7. Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową na posiedzeniach
niejawnych.
8. Członkowie Komisji Przetargowej działającej w Słupskim TBS dokonują oceny, czy
Wykonawcy spełniają wymagane warunki, czy treść oferty jest zgodna ze Specyfikacją
oraz oceniają poszczególne oferty.
9. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w tym w przypadkach określonych w art. 90 ust. 1a ustawy Pzp,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późniejszymi
zmianami);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy Pzp.
11. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium (kryteriów) oceny
ofert określonych w niniejszej specyfikacji.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o okolicznościach, o których mowa w art. 92
ustawy Pzp.:
13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Zamawiający unieważnia postępowanie.

14. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy
komputerowe oraz inne podobne materiały.
16. Dodatkowo w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
17. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt. 14 ppkt. a. Zamawiający
niezwłocznie zamieści w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej www.stbs.slupsk.pl .

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY, INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny brutto
podanej w ofercie.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione:
a) w pieniądzu przelewem na konto Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. - Bank PEKAO S. A. O/ Słupsk
- nr konta: 16 1240 3770 1111 0000 4068 8222
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu,
Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający
zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji
umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
4) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości

określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądania
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
b) termin obowiązywania gwarancji,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
5) Zamawiający określa, że 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
6) Zamawiający określa, że 70% zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
7) Pozostałe 30% zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15. dniu
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości ( w zależności, który z tych
terminów będzie dłuższy ) za wykonane prac objętych umową.
2. Przed podpisaniem umowy, w przypadku wygrania przetargu przez podmiot
występujący wspólnie Wykonawcy będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu:
1) w przypadku konsorcjum, umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a ) wyszczególnienie uczestników konsorcjum;
b) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia zwiększony o 30 dni kalendarzowych;
e) zapisy dotyczące ustanowienia przez członków konsorcjum głównego partnera
kierującego działalnością konsorcjum prawną i reprezentującą go wskazaną osobę
fizyczną upoważnioną do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów
konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z realizacją zamówienia;
f) zapisy dotyczące ponoszenia solidarnej odpowiedzialność za wykonanie umowy
zawartej w celu realizacji zamówienia;
g) adres do korespondencji.
2) w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z załączonym wzorem umowy ( załącznik nr 9).
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest
najpóźniej w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia postępowania do
przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji
szczegółowej. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego kosztorysu
ofertowego, zawierającego pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, ujętego w niniejszej SIWZ. Nie dochowanie powyższego, tj. nie przedłożenie
kosztorysu ofertowego w ww. terminie traktowane będzie jako uchylenie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy.
6. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
7. Zmiana treści umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy
załączonym do niniejszej SIWZ.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI Ustawy tj. odwołanie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy i skarga
do sądu.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminach określonych
w art. 182 Ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej pod adresem: http://www.stbs.pl
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom zawiera
Dział VI „Środki Ochrony Prawnej” Ustawy

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Załącznik nr 2 - oferta cenowa
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach
trzecich
Załącznik nr 5 - przykład zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (WZÓR)
Załącznik nr 7 - wykaz wykonanych robót podobnych do przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 - wykaz kadry technicznej
Załącznik nr 9 - projekt umowy.
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