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Rozdział I – INSTRUKCJA 

art. 1 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, NIP 778-10-03-125, REGON 000278882, e-mail: 

przetarg@teatr-polski.pl, tel. 61 852 64 95, fax: 61 853 08 93, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i  nadbudowa budynku 

administracji  Teatru Polskiego w Poznaniu”.  

2. Teatr Polski w Poznaniu posiada osobowość prawną. 

art. 2 

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020                 

z późn. zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. 

§ 2 

Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym  

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie. 

W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi 

Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi, jaką część  

zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: roboty ogólnobudowlane (w tym w 

szczególności: malarskie, murarskie, tynkarskie, wyburzeniowe, montażowe) określone w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (firm) podwykonawców.  

6. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  
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7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

art. 3 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Kod CPV: 45110000-1, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45421100-5 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Teatru Polskiego w 

Poznaniu.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ . 

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia: 

roboty ogólnobudowlane (w tym w szczególności: malarskie, murarskie, tynkarskie, wyburzeniowe, montażowe) 

określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.  

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
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liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 3 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej należy 

ustalić telefonicznie z p. Andrzejem Szwaczykiem od poniedziałku do piątku w godz. 10-14, tel. 509 104 514. 

11. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio do Zamawiającego na 

adres podany w niniejszej Specyfikacji. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: maksymalnie 240 dni od zawarcia umowy.	
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2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, niż przedstawiono 

powyżej, zamawiający na potrzeby oceny ofert wskazuje terminy minimalne: 150 dni.	

3. Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone, jak również oferty proponujące terminy realizacji krótsze 

niż minimalne. 

4. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

§ 3 

Okres gwarancji i rękojmi 

1. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania robót. 

2. Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy 

niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 60 miesięcy.  

3. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie 

odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. 

4. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia  na okres równy okresowi udzielonej gwarancji liczony 

od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania robót. 

5. Warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy. 

6. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

§4 

Inne warunki realizacji zamówienia 

1. Prace budowlane mogą być prowadzone jedynie do godz. 18.00. Wydłużenie tych godzin może wynikać jedynie 

ze szczegółowego harmonogramu ustalanego na bieżąco z Zamawiającym. 

2. Plac budowy może być zlokalizowany wyłącznie od frontu Teatru, bez części składu węglowego. Odpowiednie 

pozwolenie ze strony miasta uzyska Zamawiający. 

3. W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem przewidzianym przez Zamawiającego, kosztorys ma charakter 

jedynie informacyjny i pomocniczy. 

 

art. 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

§ 1 

Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                      

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, 
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2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

W celu wykazania spełnienia warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda, 

aby wykonawca wykazał: 

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł (jeden milion zł); 

b) minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem nie mniejszy niż 1 500 000 (jeden 

milion pięćset tysięcy) zł w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 

robotę budowlaną przy obiektach objętych obszarem ochrony konserwatorskiej, przy czym w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie 

wykazać musi ten Wykonawca, który prowadził będzie zasadniczą część robót; 

b) Wykonawca wykaże osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Wykonawca wykaże: 

• kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

który posiada doświadczenie w kierowaniu w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem 

terminu składania ofert przynajmniej 1 robotą budowlaną przy obiektach objętych 

obszarem ochrony konserwatorskiej. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 

6. W odniesieniu do warunków kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te 
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zdolności są wymagane. 
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe wymagane przez Zamawiającego. 

8. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, 
Zamawiający stosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

9. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w art. 5 i oparty będzie na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

art. 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

§ 1 

Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania ofert: 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 4 niniejszej SIWZ 

Zamawiający żąda przedłożenia następującego oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy: 

- Formularz Nr 1 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. W celu potwierdzenia  braku podstaw  wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:  

- Formularza Nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

3. Informacje zawarte w Formularzu nr 1 oraz nr 2 stanowić będą potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na te zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Ponadto Wykonawca złoży:  

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub do podpisania umowy (o ile 

nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do 
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reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo 

notarialnie potwierdzonej kopii, 

2) dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy składać w oryginale). 

Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w Sekretariacie 

Teatru Polskiego w Poznaniu. 

3) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres (część) zamówienia, musi to 

wykazać na Formularzu nr 3. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi również 

dołącza niniejszy formularz do oferty. 

4) Zaleca się dołączenie do oferty Formularza nr 4 – sporządzonego przez Wykonawcę szczegółowego 

zestawienia (spisu) wszystkich oświadczeń i dokumentów itp. 

5) W przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

§ 2 

Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                                     

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca                    

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                               

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy według wzoru stanowiącego Formularz nr 5. Wraz z złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne.  W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

§ 3 

Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia 

 

1. Zgodnie z art. 24aa. 1. Ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a  następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §4 i §5 niniejszego artykułu. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy, 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 lub 
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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. 

 

§ 4 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw 

do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może żądać przedstawienia 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 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. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

3. 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 ust. 3, 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. 

4. 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. 
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5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

ust.1. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1 

obowiązują oddzielnie każdego z wykonawców. 

 

§ 5 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego, 

2) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane 

jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli 

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również 

odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na 

przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 

3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 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, 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. Dokumenty te muszą również potwierdzać, że 

robota budowlana została wykonana w odniesieniu do obiektu objętego obszarem ochrony 

konserwatorskiej. 

4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykaz osób ma być zgodny z wymaganiami określonymi w art. 4 §1 ust. 3 lit. b siwz. 

 

 

§6 

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna): 

1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 

jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej 

treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w 

oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 

wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają  ww. pełnomocnictwo lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której 

wynika ustanowione pełnomocnictwo. 

3) Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. 

4) Dowód wniesienia wadium – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów 

wadialnych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez 

pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w 

wysokości określonej w niniejszej SIWZ.   

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

6) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie 

formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 

6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia. 

7. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów 

składających ofertę. 
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8. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich 

podmiotów składających wspólną ofertę. 

9. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika 

reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

10. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

§ 6 

Forma dokumentów 

1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ,  inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Treść i forma pełnomocnictw  musi  być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

art. 6 

 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

§1 

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia 

1. Pytania należy kierować na piśmie (przekazać faksem, drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście) na adres 

Zamawiającego podany w § 2 ust. 6 niniejszego artykułu.  

Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: 

p.skrodzki@skrodzki-kancelaria.pl. 

2. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odczytywać 

wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami. 

§ 2 

Forma porozumiewania się 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy spełnieniu wymogów 

określonych w ust. 4. Odwołania i wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana 

wyłącznie w formie pisemnej lub faksem. Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej.  

2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres:  

p.skrodzki@skrodzki-kancelaria.pl. 
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5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone                       

w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ust. 6, przed upływem wymaganego 

terminu. 

6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  

TEATR POLSKI W POZNANIU 

ul. 27 Grudnia 8/10, 

61-737 Poznań 

tel. 61 852 64 95, fax: 61 853 08 93 

e-mail:  przetarg@teatr-polski.pl oraz p.skrodzki@skrodzki-kancelaria.pl 

Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba adresy e-mail. W tytule należy wpisać 

numer sprawy – 1/2018/PZP 

7. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer sprawy –                        

1/2018/PZP. 

8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

§ 3 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  r. pr. Paweł Skrodzki – wyłącznie w sprawach 

organizacyjnych – tel. 603 237 800. 

2. Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się w dni robocze w godzinach 9.00 - 12.00 telefonicznie. 

art. 7 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

§ 1 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości  

25 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł ) w terminie do 19.03.2018, do godz. 13.00. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądza, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony w banku BZ WBK VI o/Poznań,  

nr 84 1090 1362 0000 0000 3601 7874, z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym  nr 1/2018/PZP”; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3)  gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej/poręczenia (zaleca się nie 

wpinać na trwałe tego dokumentu do całości oferty) z ich treści musi wyraźnie wynikać w szczególności: 

1) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze 

żądanie zamawiającego, wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 

wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy; 

2) termin obowiązywania dokumentu, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 
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3) miejsce i termin zwrotu dokumentu wadialnego. 

4. W dokumencie, o którym mowa w ust. 3, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

przez beneficjenta dodatkowych warunków, w szczególności żądania przesłania wezwania do zapłaty za 

pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy 

złożone na żądania zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu zamawiającego albo żądania 

złożenia wezwania tylko w formie listu poleconego czy kurierem. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz przez wykonawców ubiegających się wspólnie 

(konsorcjum) w treści dokumentu wadialnego muszą być wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum. 

 

art. 8 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

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

 

art. 9 

CENA OFERTY 

§ 1 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Postawą do określenia zakresu zamówienia i ceny oferty jest dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1 do siwz, z 

uwzględnieniem ust.2. 

2. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta w Formularzu oferty. 

2. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać wszystkie 

przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają 

Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty 

“OGÓŁEM”. 

4. Ceny jednostkowe oraz cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku 

(od 0,005 w górę). 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robót, wynikających ze 

szczegółowego zakresu dokumentacji wraz z wartością materiałów i urządzeń. 

§ 2 

Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyrażone                                

w złotych polskich. 

2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
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art. 10 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

§ 1 

Kryterium wyboru ofert oraz jego waga 

1. Kryteria wyboru ofert: cena /C/ - 50 % (waga kryterium), termin realizacji zamówienia /T/ – 40% (waga 

kryterium), okres gwarancji /G/ - 10% (waga kryterium). 

 

 Kryterium cena /C/ zostaje przypisana liczba 50 punktów.  

Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za dane kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 50 punktów. 

Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :     

 Ci =        cena najniższa x 50 pkt. 

          cena oferty badanej 

i - numer oferty badanej 

Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej) 

cena oferty - cena brutto z Formularza oferty. 

 

Oferta o najkrótszym terminie otrzyma 40 punktów. 

Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :                  

 Ti =       termin najkrótszy x 40 pkt. 

         termin oferty badanej 

i - numer oferty badanej 

Ti - liczba punktów za kryterium „termin” (oferty badanej) 

termin oferty - z Formularza oferty. 

Wykonawca może zaproponować termin realizacji zamówienia nie krótszy niż 150 dni i nie dłuższy niż 240 dni. 

 

Oferta o najdłuższej gwarancji otrzyma 10 punktów. 

Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

Gi  =      gwarancja oferty badanej         x 10 pkt 

         gwarancja maksymalna 

i – numer oferty badanej 

Gi – liczba punktów za kryterium „gwarancja” (oferty badanej) 

Wykonawca może zaproponować gwarancję: minimalną (36 miesięcy) – maksymalną (60 miesięcy). 
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2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według 

wzoru: 

P = C + T + G 

C – ilość punktów w kryterium „cena” oferty badanej 

T -  ilość punktów w kryterium „termin” oferty badanej 

G – ilość punktów w kryterium „gwarancja” oferty badanej 

P - łączna ilość punktów kryteriów cena i termin  

3. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty przedstawiające taki sam bilans kryteriów, Zamawiający 

wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną. 

4. Każda z części podlega odrębnej ocenie. 

5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. 

art. 11        

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

§ 1 

Przygotowanie ofert 

1. Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być sporządzona  

z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub 

nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim. 

2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy wynika, że do 

reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych 

podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, należy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 2, w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisującego np. podpisy czytelne, opatrzone pieczęciami imiennymi. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, wszystkie oferty tego 

Wykonawcy zostaną odrzucone. 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II Specyfikacji, stosując się do 

wymagań określonych w Specyfikacji. 

6. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami 

Specyfikacji – w formie określonej w Specyfikacji. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana strona tej kopii 

musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 
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8. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. 

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. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu – parafa obligatoryjna. 

10. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem ciągłości numeracji.  

W Formularzu nr 7 należy podać informację dotyczącą łącznej ilości stron lub kartek całej oferty. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane  

i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  

z zapisami ust. ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie od wyniku 

postępowania. 

13. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).  

14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeżeli Wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  – art. 8 ust. 3 ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4. 

15. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych 

dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

 

§ 2 

Zmiana lub wycofanie ofert  

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony  

w art. 11 § 1 niniejszej SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według 

takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu 

odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami 

"ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ". 

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności. 

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

 

 

art. 12 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

§ 1 

Informacje o sposobie składania ofert 

1. Składanie ofert: 
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1) opakowanie ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Należy 

stosować jedną kopertę lub opakowanie. 

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru: 

TEATR POLSKI W POZNANIU 
ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań  

 OFERTA  
w przetargu nieograniczonym nr 1/2018/PZP   

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”  

2) miejsce i termin składania ofert pisemnych: 

a) Ofertę w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze 

Specyfikacją, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie – Teatr Polski w Poznaniu,  

ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, sekretariat, , nie później niż do dnia 19.03.2018 r. do godziny 13.00. 

b) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za termin złożenia oferty 

Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty do sekretariatu Teatru Polskiego  

w Poznaniu. 

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

 

§ 2 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – w sali konferencyjnej, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-

737 Poznań, w dniu 19.03.2018 r. o godzinie 13.15.    

2. 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. 

 

 

art. 13 

SPOSÓB OCENY OFERT 

§ 1 

Zasady korekty omyłek 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 

a) błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w ofercie stawki 

podatku od towarów i usług, 

b) błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. 
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c) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia  

i dzielenia. 

Przyjmuje się, że prawidłowo podano w Formularzu oferty ceny netto liczbowo. 

3) 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. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

art. 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w kwocie stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w 

art. 148 ust. 1 ustawy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego prowadzony w banku BZ WBK VI o/Poznań, nr rachunku bankowego 84 1090 1362 0000 0000 

3601 7874. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia, pod 

warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i niezmniejszenia jego wysokości. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych we 

wzorze umowy. 

art. 15 

ZAWARCIE UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane w sposób określony w art. 6§ 2 ust. 3 SIWZ, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, polegających na: 

1) zwiększeniu zakresu prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia o osuszanie ścian budynku, jeśli 

okaże się to niezbędne dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, co wiązać się będzie ze 
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zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy, 

2) dostawę i instalację sieci teleinformatycznej, jeżeli istniejąca sieć teleinformatyczna okaże się 

niewystarczająca z punktu widzenia potrzeb zamawiającego, co wiązać się będzie ze zwiększeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

 

art. 16 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo                                 

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli 

Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje 

uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).  

 

Poznań, dnia 26.02.2018 r. 

 

Z A T W I E R D Z A M                                                                                     

 

 

 

 



		
	

21 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

wraz z załączonymi formularzami 

............................dnia…………… 

TEATR POLSKI W POZNANIU 

ul. 27 Grudnia 8/10 

61-737 Poznań 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 1/2018/PZP „Przebudowa i nadbudowa budynku 

administracji Teatru Polskiego w Poznaniu” 

 

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

/pełna nazwa firmy/imię i nazwisko Wykonawcy/ 

Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum, określając kto pełni rolę pełnomocnika  

(jeżeli dotyczy) 

posiadając/ego/a siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

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

/ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/ 

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

/województwo powiat/ 
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...................................................................................................................................................... 

/telefon /telefax/  

.............................................................. . pl. ...........................@.................................................. 

Internet: http:/ e-mail 

nr identyfikacyjny NIP ................................................., REGON ............................................... 

PESEL (w następujących przypadkach: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub indywidualny 

przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej) …………………………… 

konto nr : ………………………………………………………………. 

reprezentowana przez: .........................................................................................................................    

będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Cena brutto (  netto  + obowiązujący podatek VAT): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z ł  

Cena net to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z ł .  

Należny podatek VAT …..% t j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z ł .  

 

1. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty – wszystkie elementy niezbędne do pełnego wykonania zamówienia 

– zgodnie z zapisami siwz. Zgodnie z zapisami siwz żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania 

przedmiotu zamówienia, nie będą podstawą do żądania zmiany ceny umowy określonej w ofercie. 

2. Oferujemy termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia dla poniższych części: 

…….. dni 

(zgodnie z zapisami siwz, minimalny termin, który może zaoferować Wykonawca to 150 dni, maksymalny 240 dni 

– od zawarcia umowy) 

3. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartymi                             

w przekazanym wzorze umowy, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez 

zastrzeżeń. 

4. Udzielimy Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……….. miesięcy liczony 

od dnia podpisania protokołu końcowego wykonania robót przez Zamawiającego 

(należy wpisać okres gwarancji liczony w miesiącach w przedziale: minimalny 36 miesięcy, maksymalny  60 

miesięcy) 

5. Oferujemy możliwość udostępnienia pomieszczeń biurowych Zamawiającego na poziomie 0 i -1 w trakcie 

realizacji zamówienia, zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami powszechnie 

obowiązującymi, na okres …………… tygodni. 

(zgodnie z zapisami siwz należy wpisać okres w tygodniach nie dłuższy niż 6 tygodni) 

6. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy zatrudnimy na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia: roboty 
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ogólnobudowlane (w tym w szczególności: malarskie, tynkarskie, wyburzeniowe, montażowe) określone w 

załączniku nr 1 do siwz. 

7. Po zapoznaniu się z siwz oraz wzorem umowy oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego 

bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach. 

8. Wadium w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł) zostało uiszczone w dniu ………………………. w 

formie ………………………………………………………………………………………………………………. . 

Dokument wniesienia wadium w załączeniu. 

9. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                              

z upływem terminu składania ofert. 

10. Informacje niezbędne do zwrotu wadium wnoszonego w pieniądzu: nr rachunku 

…………………………………………………………, nazwa banku ……………………………………………... 

11. Nr konta bankowego, na które ma być dokonana zapłata za fakturę ………………………………………………... 

12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie planujemy wnieść w formie 

…………………………………………………………. . 

13. Oświadczamy pod rygorem wykluczenia z postępowania, że wszystkie informacje zawarte w ofercie oraz 

załącznikach są prawdziwe. 

14. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

15. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki: 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data: ….......................... 

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

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub 
osoby uprawnionej do reprezentacji 

Wykonawcy) 
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FORMULARZ NR 1 

Zamawiający: 

TEATR POLSKI W POZNANIU 

ul. 27 Grudnia 8/10 

61-737 Poznań 

Wykonawca: 

………………………………………………………

………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2018/PZP „Przebudowa i nadbudowa budynku 

administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”, prowadzonego przez Teatr Polski w Poznaniu, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nr 1/2018/PZP. 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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FORMULARZ NR 2 
 
Zamawiający: 
TEATR POLSKI W POZNANIU 

ul. 27 Grudnia 8/10 

61-737 Poznań  

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 
………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2018/PZP „Przebudowa i nadbudowa budynku 

administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”, prowadzonego przez Teatr Polski w Poznaniu, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy 

Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 
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oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 
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FORMULARZ NR 3 

 

Zamawiający: 
 

TEATR POLSKI W POZNANIU 

ul. 27 Grudnia 8/10 

61-737 Poznań  

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………

…………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  nr 

1/2018/PZP „Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu” 

 

Informacja dotycząca powierzenia podwykonawcom określonego zakresu (część) zamówienia,  

lub wykonania zamówienia wyłącznie siłami własnymi 

 

Oświadczam/y, że: 

- powierzam/y * poniższym podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia 

 
Lp. Podwykonawca 

(pełna nazwa, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
Zakres zamówienia 

1  
 

 

2   

3   

4   
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- nie powierzam/y * podwykonawcom żadnego zakresu zamówienia. Zamówienie wykonamy siłami własnymi. 
 

*właściwe zaznaczyć 

1.    Należy wykazać (określić), jakie części zamówienia (zakres rzeczowy) Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 
1. Jeżeli wykonawca będzie wykonywał zamówienie siłami własnymi, wówczas zakreśla, że wykona zamówienie siłami 

własnymi.  
 
 
Miejscowość, data: …......................................... 
 

...................................................................... 
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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FORMULARZ NR 4 
 

Zamawiający: 
 

TEATR POLSKI W POZNANIU 

ul. 27 Grudnia 8/10 

61-737 Poznań  

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 
…………………………………………………………

…………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 

1/2018/PZP „Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu” 

 

 
 

Spis dokumentów: 

 

 

 

 

 

Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera .......... stron/kartek. 

 

 

 

 

Miejscowość, data: ….......................... 

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

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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FORMULARZ NR 5 

 

Zamawiający: 

TEATR POLSKI W POZNANIU 

ul. 27 Grudnia 8/10 

61-737 Poznań 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 

1/2018/PZP „Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”. 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
(na podstawie art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych) 

 

Ja niżej podpisany................................................................................................................................oświadczam, że: 

1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                    
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                   
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)                                   
i w związku z tym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* 
1. …………………………………………………………………………………………...................... 
2. …………………………………………………………………………………………...................... 
3. …………………………………………………………………………………………...................... 
4. …………………………………………………………………………………………...................... 

 

 

Miejscowość, data: ….......................... 

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

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub 
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

*właściwe zaznaczyć 
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grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 
 

 
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  

 

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

(miejscowość,  data) (pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

                            ………………………………………… 

(pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 


