
Elbląg: Remont pokrycia dachowego na segmencie C w Zespole Szkół Nr1 w Elblągu 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Janusza Korczaka 34, 82-300 

Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 625 66 51, faks 55 625 66 63. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1elblag.com.pl  

 Adres poczty internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: zsnr1elblag@wp.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego na 

segmencie C w Zespole Szkół Nr1 w Elblągu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: roboty 

ogólnobudowlane, w tym renowacji starego dachu krytego papą przy użyciu papy 

termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża, krycie papą wymiana pokrycia murów 

ogniowych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 1. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Oświadczenie w 

zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: a) Treść 

wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ. 

Oświadczenie należy składać w oryginale. b) W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie 

może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców 

lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez każdego 

Wykonawcę odrębnie (jeżeli każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału 

samodzielnie).  

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunkiem udziału w postępowaniu 

jest wykonanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie 

lub remoncie lub wykonaniu robót wykończeniowych w budynkach 

użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych o wartości nie mniejszej 

niż 100 000,00 zł brutto.  

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Osoby wyznaczone do wykonywania prac powinny dysponowanić 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych 

branżach muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w 

kierowaniu robotami w swojej branży tj. a) Kierownik budowy musi posiadać: 

- minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy - wymagane 

uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej Zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane 

uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu 

zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w 

budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do 

stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania 

weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394).  

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o a) Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - inne dokumenty 
- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. b) W 

przypadku, gdy podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane jest Zamawiający tj. Zespół Szkół Nr 1 

w Elblągu, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 

mowa powyżej. c) W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, 

Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 

ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może zadąć zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). d) Rodzaj wykazanych robót 

należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu 

sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V. ppkt 2. SIWZ e) 

Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie dotyczy robót 

budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie lub 

wykonaniu robót wykończeniowych w budynkach użyteczności publicznej lub 

budynkach mieszkalnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. f) 

Dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone, należy złożyć tylko do wskazanych w 

wykazie robót budowlanych, o których mowa w pkt V. ppkt 2. SIWZ. g) 

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego 

należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, 

podając datę i kurs. h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy 

w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt 

V. ppkt 2. SIWZ. i) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) Dla 

kierownika budowy należy podać liczbę lat doświadczenia jako kierownik 

budowy oraz rodzaj posiadanych uprawnień. b) Dla kierownika robót 

elektrycznych należy podać liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót 

elektrycznych oraz rodzaj posiadanych uprawnień. c) W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej 

wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.  

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać wypełniony formularz 
OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OFERTA musi 

być podpisana przez osobę /osoby uprawnioną /uprawnione do 

reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia pieczątka i podpis lub czytelny 

podpis. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w formularzu OFERTY w miejscu WYKONAWCA 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. kosztorys ofertowy sporządzony 

zgodnie z wymaganiami pkt XII SIWZ. Kosztorys ofertowy musi być 

podpisany przez osobę osoby uprawnioną uprawnione do reprezentowania na 

zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis) Wykonawca składa wraz 

z ofertą wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w 

pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w 

SIWZ, wymienione w pkt VI.A. SIWZ oświadczenie i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictwo lub 

notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli OFERTA lub inny 

dokument jest podpisany przez osobę osoby uprawnioną uprawnione do 

reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne 

pełnomocnictwo, pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis 

pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia - w przypadku Wykonawcy polegającego na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych należy składać w oryginale. Dokumenty wymienione powyżej lit 

a, b i c - należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia i dokumenty składane przez 

Wykonawcę muszą być podpisane lub poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez osobę osoby uprawnioną uprawnione do reprezentowania na 

zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). Dokumenty 

wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kopiami 

poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną 

uprawnione do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy pieczątka i podpis 

lub czytelny podpis. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach 



których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający 

informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, 

że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji 

podawanych podczas otwarcia ofert.  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;  

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 

robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone;  

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o 

robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Remont pokrycia dachowego na segmencie C w Zespole Szkół Nr1 w 

Elblągu;  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie;  

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o 

dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Remont pokrycia dachowego na segmencie C w Zespole Szkół Nr1 w 

Elblągu;  



 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;  

 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych 

zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia 

jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez 

wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;  

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu 

kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie;  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

 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 wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert.  

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

zamawiającego;  

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym;  

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 

działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do 

systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;  

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 

działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli 

zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie 

stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując 

się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania 

środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach 

poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, 



europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;  

 inne dokumenty  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zs1.elblag.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Szkół Nr 1 w Elblągu,ul. Korczka 34. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 05.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 1 82-300 Elbląg,ul. Korczka 34. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.10.2013. 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: . 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 

 

 


