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Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej 
31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 57 

tel. 12 648-24-90, fax. 12 648-24-90, e-mail: sekretariat@sp126.edu.pl 
Znak postępowania przetargowego: SP126-271-1/2016 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, zwany w dalszej 
części „Zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 57, Regon 
000709276, NIP 678-28-03-614. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną 
dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego pod 

adresem http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=114&dok=struktura oraz www.sp126.edu.pl. 
Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie. 

 
4. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są „Roboty remontowe na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie”. 
Zakres robót obejmuje: 
1. Sanitariaty i szatnie z korytarzem. 
- wymiana okien drewnianych na PCV w pomieszczeniu natrysków; 
- wymiana drzwi na nowe stalowe okleinowane; 
- uzupełnienie i domurowanie ścianek z cegły z wykonaniem tynków; 
- rozebranie i ułożenie nowych płytek ściennych (flizy); 
- zamontowanie ścianek prysznicowych z płyty HPL 12 mm; 
- zerwanie warstw posadzkowych z wykonaniem nowych z dociepleniem i izolacjami ciężkimi; 
- malowanie ścian i sufitów z wykonaniem przetarcia i szpachlowań; 
- wywóz gruz po pracach rozbiórkowych; 
- wymiana rur i podejść instalacji wod-kan (posadzki i ściany); 
- wymiana osprzętu wod-kan (biały montaż); 
- zamontowanie odwodnienia liniowego w prysznicach; 
- wykonanie i zamurowanie bruzd pod montaż orurowania; 
- wymiana pełnej instalacji elektrycznej z zamontowaniem lamp. 
2. Korytarz II piętra. 
- wykucie uszkodzonych drzwi i montaż nowych metalowych okleinowanych (4 szt.); 
- malowanie ścian i sufitów z przetarciem i szpachlowaniem; 
- wywóz gruzu. 
3. Sale lekcyjne- przyrodnicza i komputerowa z zapleczem. 
- zerwanie wykładzin PCV z podkuciem podłoża do 10 mm; 
- wykonanie wylewki samopoziomującej o grubości do 10 mm (bez zapleczy); 
- ułożenie wykładziny obiektowej o grubości 2 mm (przeznaczonej do szkolnictwa); 
- malowanie ścian i sufitów z przetarciem i szpachlowaniem; 
- wywóz gruzu. 
4. Remont dojścia do placu zabaw. 

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione załączniki do specyfikacji: 
 Wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji); 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 7 do specyfikacji); 
 Przedmiar robót (załącznik nr 8 do specyfikacji).  
Uwaga: Wykonawca nie składa kosztorysów ofertowych wraz z ofertą; 
 Dokumentacja - rysunek poglądowy remontu natrysków i szatni (załącznik nr 9 do specyfikacji). 

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej. 

4.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy. 

4.4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem 
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji, nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=114&dok=struktura
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w postępowaniu. W przypadku samodzielnego spełniania przez Wykonawcę ww. warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty wyłącznie części 
zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4.5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny: 45000000-
7 Roboty budowlane; Dodatkowe: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3 
Roboty instalacyjne elektryczne; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45421100-5 Instalowanie drzwi 
i okien, i podobnych elementów; 45442100-8 Roboty malarskie. 

4.6. Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. 
4.7. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy opłaconą polisę ubezpieczeniowa, 

potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość Przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się posiadać polisę ubezpieczeniową o w/w wartości przez cały 
okres obowiązywania umowy. 

4.8. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie zastosował dialogu 
technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy. 

4.7. Wymagany termin wykonania całego zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 11 lipca 
2016 r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

5.1. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 
ustawy, w szczególności którzy: 
I.  dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia tj.  
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych oraz jednocześnie posiadającą uprawnienia (zaświadczenie) 
kwalifikacyjne SEP do 1 kV „D” (dozór) lub równoważne; 

b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia (zaświadczenie) kwalifikacyjne SEP do 
1 kV „E” (eksploatacja) lub równoważne; 

c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

- w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 
290). 
Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane 
w pkt 5.1.I. 

 

II.  posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
należycie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie budynku 
użyteczności publicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i wodno-
kanalizacyjnymi, o wartości (robót) minimum 100 000,00 zł brutto każda. 

 

 Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć „budynek przeznaczony na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny” (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 
Przez jedną wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie robót w ramach 
jednej umowy /  jednego zlecenia.  

 

5.2.    W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ustawy. 

 
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:  

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 
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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 
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych 
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 
zobowiązał się do ich naprawienia. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
i ust. 2 pkt 5 ustawy zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 7 
specyfikacji. 
 

7. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

7.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy 
(punkt 1 oświadczenia) oraz Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (punkt 2 oświadczenia) –  załącznik nr 2 do specyfikacji, 

7.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 
do specyfikacji.  
W treści wykazu znajduje się oświadczenie, potwierdzające że osoby wskazane w wykazie 
posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

7.3 Wykaz wykonanych robót, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu - 
sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji. 

7.4 Dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty wskazane w wykazie 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenia lub inne dokumenty - 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia). 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
w przypadku: gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego robota budowlana wskazana 
w wykazie została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego 
wykonania. 

7.5 Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku 
polegania na zdolnościach innych podmiotów, (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy) - jeżeli 
dotyczy, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7.6 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.7 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

7.8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

7.9 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy), lub 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 6 
do specyfikacji. 
  
Oraz następujące dokumenty: 

7.10 Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; 

7.11 Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji 
we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

UWAGA: Zamawiający nie wymaga złożenia w ofercie kosztorysów ofertowych. 
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7.12 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia.  
 

8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie 
wykluczeniu Wykonawców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą RP 
oraz forma składanych dokumentów. 

8.1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.6. - 7.8. składa: 
a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 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. 

W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania 
tych osób lub przed notariuszem. 

8.2. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że 
Pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, może być przedłożone 
wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczone przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8.4. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 
jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on 
zażądać przedstawienia notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu lub oryginału.  

 
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 
9.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokumentów ofertowych winien dokonać Pełnomocnik. Kopia 
Pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego Pełnomocnika. 

9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie 
konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku – oprócz 
dokumentów wymienionych w pkt. 7 specyfikacji – Wykonawcy są zobowiązani do złożenia w ofercie 
Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie 
do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają odpowiednio 
(podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność 
z oryginałem): 
a) dokument, o którym mowa w pkt 7.1 - zgodnie z zał. nr 2 do specyfikacji, 
b) dokumenty wymienione w pkt 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. każdy Wykonawca z osobna, 
c) dokumenty wymienione w pkt 7.2. - 7.4. Wykonawca, który spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, 
d) oraz pozostałe dokumenty wymagane w specyfikacji tj. określone w pkt: 7.5. i 7.11. – jeżeli 

dotyczy, oraz 7.10.  
 

10. W postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 

11. W postępowaniu wadium nie jest wymagane. 
 

12. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu: 
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12.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 
pisemną, faksem lub drogą elektroniczną – szczegóły zostały określone w pkt. 12.3. - 12.5. 
specyfikacji. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. Za formę równorzędną do formy faksowej, Zamawiający uzna również skan 
podpisanego uprzednio dokumentu przekazanego mu jako załącznik do e-mail. 

12.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji 
Edukacji Narodowej, 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 57. 

12.3. Pisma w formie: 
             a) faksowej należy kierować na numer faksu: 12 648-24-90; 
             b) e-mail należy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp126.edu.pl. 
12.4. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną: 

a) wyjaśnień Wykonawcy dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów (art. 26 

ust. 4 ustawy oraz art. 87 ust. 1 ustawy); 
b) wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest ceną rażąco 

niską; 
c) oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą; 
d) oświadczenia Wykonawcy o niewyrażeniu zgody na poprawę innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
12.5. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faksem lub drogą elektroniczną: 

a)  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy, 
do którego uzupełnienia wezwie Wykonawcę; 

b) oświadczeń, dokumentów i Pełnomocnictw (z art. 26 ust. 3 ustawy), do których uzupełnienia 

wezwie (Pełnomocnictwa oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zobowiązany jest złożyć 
Zamawiającemu wyłącznie w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność 
z oryginałem). 

Do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pani Joanna Drabik tel. 12 648-24-90.  
W przypadku wysłania przez Wykonawcę pytań pocztą elektroniczną lub faksem, 
Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie jednocześnie wersji edytowanej (np. Word) na 
adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp126.edu.pl. 
 

12.6. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji: 
Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji reguluje art. 38 ustawy. 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

13. Sposób przygotowania oferty: 
14.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. Na opakowaniu 

należy umieścić następujące informacje: 
„Nazwa i adres Wykonawcy 

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej 
31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 57  
Znak sprawy: SP126-271-1/2016 

Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowa nr 126 w Krakowie” 
14.2. Podpisy na stronach oferty należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 
14.3. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w specyfikacji 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
14.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim 

w sposób czytelny i trwały. 
14.5. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy. 
14.6. Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność - jednocześnie wykazując przy tym, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji – należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. 
Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa 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 
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poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

14.7. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron 
w ”Formularzu Oferty”. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, zbindowane itp.) 
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie. 

 
15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 25 kwietnia 2016 r. godz. 12:00 na adres: Szkoła 
Podstawowa nr 126 w Krakowie, os. Tysiąclecia 57, Sekretariat Dyrektora – pokój nr 34 
Sekretariat. 
Sekretariat przyjmuje od poniedziałku do piątku od 900 – 1400. Zamawiający zwróci ofertę, która 
została złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2016 r. godz. 12:30 w Szkole Podstawowej 
nr 126 w Krakowie, os. Tysiąclecia 57, pokój nr 38. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące cen oraz okres gwarancji. 

 
16. Sposób obliczenia ceny oferty: 
16.1. Wykonawca ma obowiązek podać w „Formularzu oferty”: 

 cenę (brutto) wykonania zamówienia,  

 okres udzielanej gwarancji - minimum 36 miesięcy (należy wpisać 36 lub 42 lub 48 
miesięcy). 

16.2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

16.3. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o załączniki do specyfikacji.  
16.4. Wykonawca ma możliwość uczestniczenia w wizji lokalnej – zgodnie z pkt 21 specyfikacji. 
16.5. Wszystkie błędy dostrzeżone w przedmiarze robót i dokumentacji (stanowiącej załączniki do 

specyfikacji) Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 
16.6. Zamawiający nie wymaga złożenia w ofercie kosztorysów ofertowych. 
16.7. Gdzie w dokumentacji zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, 
użytkowych oraz eksploatacyjnych. Jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 
zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego przy złożeniu kosztorysu szczegółowego – patrz 
pkt 21 „Uwaga” specyfikacji) i wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają 
wymagania określone w specyfikacji. 

16.8. W „Formularzu oferty” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, 
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” 
I równoważnych). 

16.9. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 
opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

16.10. Informacja dotyczące walut obcych: rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone 
będą w polskich złotych (PLN). 

 
17. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 

Oferty (które nie podlegają odrzuceniu z postępowania i zostały złożone przez Wykonawców  
spełniających warunek udziału w postępowaniu) będą oceniane według kryteriów: 
a) Najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga kryterium 98 pkt (98%). 

b) Okres udzielanej gwarancji - waga kryterium 2 pkt (2%). 

 
W kryterium a) punkty liczone będą w następujący sposób: 
 

                                                               Amin    
liczba punktów badanej oferty =       -------------   x 98 pkt 

            Abad 
  

gdzie: Amin – najniższa cena spośród badanych ofert 
                          Abad – cena oferty badanej 
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W kryterium b) punkty liczone będą w następujący sposób: 
 

a) 0 pkt za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego – minimalnego wymaganego 
przez Zamawiającego (zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą 
załączniku nr 1 do specyfikacji); 

b) 1 pkt za zaoferowanie 42 miesięcznego okresu gwarancyjnego (zgodnie z informacją zawartą 
w złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą załączniku nr 1 do specyfikacji); 

c) 2 pkt za zaoferowanie 48 miesięcznego okresu gwarancyjnego (zgodnie z informacją zawartą 
w złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą załączniku nr 1 do specyfikacji). 

 
Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem: 
 

P = A (pkt) + B (pkt),  
gdzie: 
              P - liczba punktów badanej oferty 
              A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena 
              B - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów - 
kryterium a) + b). 

 
18. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego: 
Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację. 
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d. terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
- oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie (pkt a). 
 

19. Zmiana oferty, wycofanie oferty, termin związania ofertą: 
19.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert.  
19.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.  

19.3. Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 
19.1., podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być 
udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo Pełnomocnictwem). 
Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

19.4. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od 
upływu terminu składania ofert. 

 
20. Wzór umowy: 
20.1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera wzór umowy, 

który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. 
20.2. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją treści umowy przez Wykonawcę. 
 
21. Dodatkowe informacje: 

Zamawiający przewidział jeden termin wizji lokalnej, w której mogą wziąć udział Wykonawcy. 
Termin: 14 kwietnia 2016 r. godzina 9:00, Wykonawcy powinni zgłosić się w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 126 w Krakowie, os. Tysiąclecia 57, Sekretariat Dyrektora. 
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Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, 
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – są 
zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia.  
Uwaga: Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia 
Zamawiającemu: 

 kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia osób wskazanych w wykazie osób; 

 kopię polisy ubezpieczeniowej; 

 kosztorys szczegółowy (kwota ryczałtowa kosztorysu ma obejmować wycenę wykonania całego 
zamówienia i stanowić kwotę wpisaną w Formularzu oferty). 

 
22. Środki ochrony prawnej: 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz 
skargi do sądu.  
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek 
ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 

 
23. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji: 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 
2. Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika - załącznik nr 2 
3. Wzór umowy - załącznik nr 3 
4. Wykaz osób - załącznik nr 4 
5. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 5 
6. Oświadczenie Wykonawcy (z art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy) - załącznik nr 6 
7. Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 

8. Przedmiar Robót - załącznik nr 8 

9. Dokumentacja (rzut)- załącznik nr 9 

 
 

 
                                                                                                 Dyrektor  
                      Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji       
                                                                     Narodowej, 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  strona 9 

 

Numer sprawy: SP126-271-1/2016                                                                      Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 

 

 

 

………………………………… 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nazwa (firma) Wykonawcy: ..................................…………........................................................................… 

Adres Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ................................................................................ 

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

Województwo: ............................................................ 

Regon: .........................................................................       

NIP: ............................................................................. 

e-mail: ......................................................................... 

Internet (www): .......................................................... 

Telefon:  ..................................................................... 

Fax: ............................................................................ 

Nr rachunku bankowego: ................................................................................................................................... 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  na „Roboty remontowe 

na terenie Szkoły Podstawowa nr 126 w Krakowie”, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 

 

1. Cena brutto wykonania całego zamówienia (ryczałt) wynosi: …………………….……........ PLN        

(słownie……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………............................)   

w tym podatek VAT. 
 

2. Okres gwarancji wynosi ……… miesięcy (należy wpisać 36 lub 42 lub 48 miesięcy). 
 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 11 lipca 2016 r. 

4. Części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

........................................................................................................... (wypełnić tylko jeżeli dotyczy). 

5. Część zamówienia oraz nazwa firmy podwykonawcy, na którego zasoby powołuje Wykonawca się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: ……………………………………………………………………………… (wypełnić 

tylko jeżeli dotyczy). 

6. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 

………………………………………………… 

Podpis osoby(osób) upoważnionej do  
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reprezentowania Wykonawcy  

7. Oświadczamy, że wzór umowy oraz pozostały dokumenty stanowiące załączniki do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia został przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: 

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

10. Niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem 

stron nr…………… (wypełnić tylko jeżeli dotyczy). 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  
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Znak postępowania: SP126- 271-1/2016                                                            Załącznik nr 2 do specyfikacji 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY LUB PEŁNOMOCNIKA WYKONAWCY 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowa nr 126 w Krakowie” 

 

Firma Wykonawcy  / Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 

     ______________________________________________________________________________  

 

Adres Wykonawcy  /  Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 

       _____________________________________________________________________________  

 

W niniejszym postępowaniu oświadczam - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - że: 

 

1. Spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu.  

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję 

spełnia warunki dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia (wymagane doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego); 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca 

którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.  

 

 

 

 

 

 

                                                                              __________________________________ 

Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  
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Znak postępowania: SP126- 271-1/2016                                                           Załącznik nr 4 do specyfikacji 
 

WYKAZ OSÓB 
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt 5.1.I. specyfikacji) 

 

 
Lp. 

 

Imię i Nazwisko  
(należy wskazać tylko jedną osobę  

w każdej pozycji) 

Kwalifikacje zawodowe 
w zakresie uprawnień: 

Numer uprawnień 

1 
 

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

Do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

Numer uprawnień: 
 

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

2 
 
 

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

Do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

oraz 
uprawnienia (zaświadczenie) 

kwalifikacyjne SEP do 1 kV „D” 
(dozór) lub równoważne 

Numer uprawnień: 
 

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

Numer uprawnień SEP „D”: 
 

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

3 
 

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

Uprawnienia (zaświadczenie) 
kwalifikacyjne SEP do 1 kV „E” 
(eksploatacja) lub równoważne 

Numer uprawnień SEP „E”: 
 

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

4 ................................. 

Do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

Numer uprawnień: 
 

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

 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że osoby wymienione w załączniku nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

posiadają uprawnienia wymagane w treści warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczam, że dysponuję wszystkimi osobami wymienionymi w wykazie jako zasobem własnym, za wyjątkiem 

osób wskazanych w poz. ………..…, którymi dysponuję polegając na zasobach innego podmiotu - w takim 

przypadku należy złożyć dokument, o którym mowa w pkt 7.5. specyfikacji (wypełnić jeśli dotyczy). 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 
Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  
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Znak sprawy: SP126- 271-1/2016                          Załącznik nr 6 do specyfikacji 

                                                                                                                               
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty remontowe na terenie 

Szkoły Podstawowa nr 126 w Krakowie” oświadczam/y, że: 

 

 

 nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) * 

 

 

 należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z wymogami ustawy składam/y w załączniku listę podmiotów należących 

do tej grupy kapitałowej * 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 
Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  
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Znak sprawy: SP126- 271-1/2016                                                                         Załącznik nr 5 do specyfikacji 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt 5.1.II specyfikacji) 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 
 

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie budynku 
użyteczności publicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami 

elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi 

Kwota robót (brutto) 
 

minimum 100 000,00 zł brutto 

Data realizacji:  
 

Dzień /miesiąc/ rok 
 

(od - do) 

Nazwa Zlecającego 

 
 
1. 

 
Temat (opis) zamówienia: 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
2. 

 
Temat (opis) zamówienia: 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
… 

 
Temat (opis) zamówienia: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Wykaz obejmuje prace budowlane zrealizowane przez ………………………………. [wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu 

innego podmiotu (z art. 26 ust. 2b ustawy - w takim przypadku należy złożyć dokument, o którym mowa w pkt 7.5 specyfikacji)]. 

 

………………………………………………… 
Podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Wykonawcy  


