Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Andrzej Norwa – SERVICE
Ul. Wrocławska 4
01-493 Warszawa
norwa@wp.pl

www.expo.sejny.pl
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w trybie zgodnym z „Wytycznymi w sprawie
udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych” przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 140/1985/2013r. z dnia
22.01.2013r. na wykonanie robót remontowych polegających na:
realizacji projektu : „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont
sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo –
Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej
regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013”.
Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00 z dnia 08.02.2013 r.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe, polegające na kompleksowej
realizacji inwestycji: remoncie sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu
utworzenia „Wielofunkcyjnego Centrum Sportowo -Turystyczno-Kulturalnego oraz
Wystawienniczo- Kongresowego na Pograniczu" SEJNY UL. ŁĄKOWA 26, działka nr
geod. 1584/40
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji
projektowej stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
3. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki
towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy
systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od określonych w dokumentacji, a Wykonawca uzyska dla
zaproponowanych rozwiązań równoważnych akceptację autora projektu, inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, w terminie nie zakłócającym realizacji
harmonogramu.
4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań
określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać w formie pisemnej, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w
przypadku gdyby zaoferowana cena przekroczyła znacznie wartość przewidzianą w
budżecie Projektu na zadanie lub jest rażąco niska .
6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania
przyczyn zawiadamiając o tym Oferentów, którzy złożyli oferty.
7. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
Nazwa i kod zgodnie z CPV:
45262690-4 - Remont starych budynków
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212340-1 - Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45212312-6 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wystawienniczych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II. TERMIN PŁATNOŚCI:
1. Zapłata za faktycznie wykonany zakres robót dokonywana będzie w przedziałach miesięcznych
w terminie 30 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.
2. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 90 % zaawansowania finansowego całego
przedmiotu umowy, po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.

3. Płatność końcowa wynosząca, co najmniej 10 % wartości zamówienia rozliczona zostanie po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego zadania.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia – 31 grudnia 2013 r.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót określonych w rozdziale I SIWZ i
uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z
załączoną dokumentacją projektową.
2. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z
którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Wykonawca winien zgłosić
w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności
pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową i wystąpić do Zamawiającego o
rozstrzygnięcie.
3. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od ostatecznego 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.
• Cena ma być wyrażona w złotych polskich, w wartości netto + podatek należny VAT.
• Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym
(załącznik nr 2 ).
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4. W celu wyczerpującego zapoznania się z przyszłą inwestycją Wykonawca może odbyć
samodzielną wizję w terenie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Dokumenty zawarte w ofercie:
• formularz ofertowy – zał. Nr 2
• oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz
6. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do
podpisywania oferty).
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być
ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:
Andrzej Norwa – SERVICE
Ul. Łąkowa 26
16-500 Sejny
oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
roboty remontowe polegające na:
„Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali
kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo – Turystyczno –
Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”
Nie otwierać przed dniem: 08.04.2013 r. do godz. 9.00.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta
powinna zostać dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie
może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
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13. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i poświadczenia dołączone do nich są jawne, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych
informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób
trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w
związku z:
1) wyrządzeniem szkody, poprzez niewykonanie zamówienia lub wykonanie nienależyte, lub
też w związku z zobowiązaniem do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i
zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2)

otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;

3) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
4) prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo przeciwko
obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego przez właściciela (w przypadku osób jednoosobowo
prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki jawnej), partnerów (w
przypadku spółki partnerskiej), komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej
oraz Spółki komandytowo-akcyjnej), urzędującego członka organu zarządzającego (w
przypadku osób prawnych);
5) sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
6) brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego
do wykonania zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
niezapewniającej wykonania zamówienia;
7) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
8) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
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9) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU
1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa Rozdz. VI i
których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony Rozdz. VI, należy przedłożyć:
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, –
Załącznik Nr 1 do SIWZ,
2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie Rozdz. VI ust. 1 należy
przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 6
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 1 pkt 2 , wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

•
•
•
•

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć pod adresem Andrzej Norwa – SERVICE Ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny w terminie
do dnia 08.04.2013 r. do godz. 9.00. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest
równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
W formie elektronicznej (zeskanowany i podpisany zgodnie z pkt. V formularz oferty) za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres norwa@wp.pl
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o
ofertach które wpłynęły w postępowaniu wraz podaniem nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty i
ceny z każdej z nich.
Informację o których mowa w ust. powyższym Zamawiający zamieści także na stronie internetowej
www.expo.sejny.pl
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zatwierdził:
25-03-2013 /data i podpis/
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
……………………, dnia ………..2013
……………………………………………
……………………………………………
Pieczęć/Dane oferenta

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczy:
umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00 z dnia 08.02.2013 r.
Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,
Działanie 3.1: Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
o dofinansowanie realizacji projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez
remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo
– Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”

Oświadczam(y), że podmiot, który reprezentuję/emy spełnia warunki udziału w przedmiotowym
postępowaniu, tj.:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych
przedmiotowym zamówieniem, bądź też uprawnienia te posiada zatrudniony personel, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami.
4. Posiadamy stabilną i bezpieczną sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową
i terminową realizację przedmiotu zamówienia.

…………………..………………………
Podpisy osób upoważnionych
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Załącznik nr 5– Wykaz robót budowlanych

...............................
nazwa i adres Wykonawcy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na:
Roboty remontowe polegające na:
„Remoncie sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum
Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”
w ramach projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont
sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo –
Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu” realizowanego w
ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej
regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013”.
UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00 z dnia 08.02.2013 r.
oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert następujących robót budowlanych, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia:
Podmiot realizujący zamówienie
Lp.

Przedmiot
zamówienia
(opis, zakres)

Podmiot na rzecz
którego usługa
została wykonana

Termin realizacji
(od… do…)
Podać dzień,
miesiąc, rok

Wartość zamówienia Polegamy na wiedzy i
(zł brutto)
doświadczeniu innych
podmiotów*

Zamówienie
wykonaliśmy sami

Załączniki:
Dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
1. Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).
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Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz
dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
UWAGA!
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie
zobowiązanie podejmuje.

...................................................................
Podpisy osób upoważnionych
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Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
… - … - 2013 r.
...............................
nazwa i adres Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na:
Roboty budowlane polegające na:

„Remoncie sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum
Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”
w ramach projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont
sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum Sportowo –
Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu” realizowanego w
ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej
regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013”.
UDA-RPPD.03.01.00-20-019/12-00 z dnia 08.02.2013 r.

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. „Podniesieniu atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez
remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego centrum
Sportowo – Turystyczno – Kulturalnego oraz Wystawienniczo – Kongresowego na Pograniczu”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013, , oświadczam co następuje:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji i w ciągu
ostatnich 5 lat wykonałem co najmniej jedną inwestycję remontowo-budowlaną o wartości co
najmniej 1 mln zł.
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z:
1) wyrządzeniem szkody, poprzez niewykonanie zamówienia lub wykonanie nienależyte, lub
też w związku z zobowiązaniem do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i
zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;
3) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
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4)

5)
6)

7)

8)
9)

prawomocnym skazaniem za przestęppstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przez
właściciela (w przypadku osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą oraz
wspólników spółki jawnej), partnerów (w przypadku spółki partnerskiej),
komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej oraz Spółki komandytowoakcyjnej), urzędującego członka organu zarządzającego (w przypadku osób prawnych);
sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego
do wykonania zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
nie zapewniającej wykonania zamówienia;
wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy.

...................................................................
Podpisy osób upoważnionych
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