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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
"BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO-REHABILITACYJNO „SZANSA” W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM PRZY UL. WOLBORSKIEJ 86   ETAP II – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE" 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową Centrum Rehabilitacyjno-
Edukacyjnego „Szansa” – Etap II – roboty wykończeniowe w budynku, zgodnie z dokumentacją 
projektową.   
 
Opis przedmiotu inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej „Szansa” w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 86. Teren, na którym 
zlokalizowana jest planowana inwestycja obejmuje 3 działki budowlane – nr ewid. 141/1,141/2,145/1 
oraz działkę drogową  nr ewid. 146/3 – drogę powiatową nr 1541E (ul. Wolborska), w której pasie 
lokalizowane są zjazdy na działkę. 
W etapie I inwestycji zrealizowano stan surowy budynku wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury 
technicznej tj. budową, przebudową, rozbiórką przyłączy i instalacji na terenie inwestycji 
(wodociągowe, kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem odparowującym, kanalizacji 
sanitarnej, gazu oraz elektroenergetyczne). 
Zamontowano również stolarkę okienną. 
Etap II inwestycji czyli roboty wykończeniowe kompleksu realizowane będą na podstawie projektów 
zamiennych, które zostały opracowane na zlecenie Zamawiającego ze względu na konieczność 
optymalizacji kosztów całego przedsięwzięcia. 
 
Projekt zamienny w zakresie architektury obejmuje zmiany projektowanego budynku Centrum 
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w zakresie nowych podziałów wewnętrznych w projektowanym 
budynku. Wprowadzono również zmiany w obrębie elewacji i zadaszenia (zlikwidowany zostanie otwór 
w dachu na patio i zastąpiony zostanie świetlikiem dachowym, zlikwidowane zostanie zadaszenie nad 
tarasem od strony południowo-zachodniej, zmianie ulegną materiały wykończeniowe a także wielkości 
okien). 
Projekt zamienny obejmuje także adaptację części pomieszczeń parteru na mieszkanie chronione-
treningowe dla osoby niepełnosprawnej. Adaptowane w tym celu będą części pomieszczeń kotłowni i 
gabinetu terapii zajęciowej zlokalizowanych od strony północno-zachodniej. W ramach mieszkania 
projektuje się salon, sypialnię i łazienkę dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 
Rezygnuje się także z patio w północno-zachodniej części budynku.  
 
Projekt zamienny w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje zmiany w układzie 
komunikacyjnym. Przeprojektowano układ utwardzeń terenu, a wraz za tym zmianie uległa 
powierzchnia biologicznie czynna. W ramach zmiany zagospodarowania terenu zaprojektowano 
dodatkowe 22 miejsca postojowe, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. W sumie przewiduje się 
na terenie inwestycji 61 miejsc postojowych.  
UWAGA! Zagospodarowanie terenu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania - 
będzie stanowiło Etap III inwestycji. 
 



Projektowane uzbrojenie terenu - wprowadzono zmiany w zakresie instalacji zewnętrznych i 
wewnętrznych, które stanowią osobne części niniejszego opracowania. Nowe trasy zostały pokazane 
na rysunkach branżowych i PZT. 
 
Zestawienie powierzchni terenu objętego opracowaniem 
Zmiana obejmować będzie zmianę w powierzchniach utwardzonych oraz powierzchni biologicznie 
czynnej w zakresie opracowania. 
 
       PROJEKT PIERWOTNY PROJEKT ZAMIENNY  
 
- POW. TERENU:            0,7785 ha BEZ ZMIAN 
- POW. PROJ. ZABUDOWY:                                                       2323,39 m2 BEZ ZMIAN 
- POW.UTWARDZONA (dojścia, dojazdy, place)                           2340,19 m2 2733,61m2 
- POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA                                                3121,42 m2 2377m2 
- PROCENT POW. BIOL. CZYNNEJ TERENU                                       40,09% 30,5% 
- POWIERZCHNIA ZBIORNIKA 351m2 
 
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 30,5%, co jest zgodne z ustaleniami 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - min. 30% powierzchni aktywnej 
przyrodniczo. 
 
Charakterystyczne parametry obiektów: 
 

                                                                              PROJEKT PIERWOTNY PROJEKT ZAMIENNY 
 
powierzchnia zabudowy                                                          2323,39m2   BEZ ZMIAN 
powierzchnia netto w budynku:                                               2557,19m2   2617,07m2 
w tym: 
powierzchnia użytkowa:                                                         1919,26m2   1950,83m2 
powierzchnia usługowa:                                                             62,97m2        64,33m2  
powierzchnia ruchu:                                                                574,96m2       601,91m2 
kubatura brutto budynku:                                                     13812,58m2    BEZ ZMIAN 
ilość kondygnacji:                                                                                  2     BEZ ZMIAN 
wysokość budynku:                                                                       8,70 m    BEZ ZMIAN 
wysokość górnej krawędzi attyki:                                                    9,59 m    BEZ ZMIAN 
szerokość elewacji frontowej:                                                       48,55 m    BEZ ZMIAN 
 
W związku z rezygnacją z patio zwiększyła się powierzchnia użytkowa budynku. 

 
Funkcja 
Projektowany obiekt posiada bogaty program funkcjonalny zaspokajający potrzeby dzieci  i młodzieży 
niepełnosprawnej, o zróżnicowanej strukturze wiekowej i stopniu niepełnosprawności. W strukturze 
obiektu można wyróżnić część rehabilitacyjną i edukacyjną. Tę pierwszą stanowi niepubliczny zakład 
ochrony zdrowotnej realizujący zadania z zakresu kompleksowej rehabilitacji, z uwzględnieniem  
poradni logopedycznej, autyzmu dziecięcego i rehabilitacji. Drugi element – cześć edukacyjna to 
przedszkole i ośrodek rewalidacji przeznaczony dla dzieci starszych i młodzieży. Obie części – 
rehabilitacyjna i edukacyjna – są rozdzielone i posiadają niezależne wejścia.  
 
Ogólna charakterystyka budynku. 
Budynek użyteczności publicznej “Szansa” to obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej z 
elementami konstrukcji żelbetowej i stalowej. Budynek jest w części dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony ze stropodachem lekkim typu pełnego. 
Budynek ma konstrukcję tradycyjną dwutraktową i trzytraktową o konstrukcji podłużnej ścian 
nośnych. Budynek ma dwie klatki schodowe i jeden dźwig osobowy. 
 



Wymiary budynku; 
długość l=86,18m 
szerokość b=48,46m 
wysokość H=ok.9,00m 
wysokość kondygnacji parteru h=3,78m 
wysokość kondygnacji I piętra h=4,05m 
 
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zostały zrealizowane 
 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

 przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej terenu  
budowy w miejscu realizacji zamówienia 

 wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby 
posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej. 

 UWAGA! Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektów.  
 Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 
1276, 1496, 1669) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1776)  

 wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją. 

 w trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)  

 warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie 
się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia, 

TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2019 r. 
 
WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: 
sto  tysięcy złotych) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od 

wyboru Wykonawcy: 
 pieniądzu; 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
 gwarancjach bankowych; 
 gwarancjach ubezpieczeniowych 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.) 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Szansa”, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wysoka 21; w Banku WBK nr 
konta 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130. 



5. Wadium wnoszone w innej formie, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”, 97-300 Piotrków 
Trybunalski ul. Wysoka 21 (Sekretariat Pani Prezes - pok. nr 1) najpóźniej do dnia 
23.11.2018r. do godz. 9:30. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Wykonawca który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie wykluczony 

z postępowania. 
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem Rozdz. X pkt. 12 SIWZ. 

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu 
zwrócono wadium na podstawie Rozdz. X pkt. 8 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie 
zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym  przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie złożył 
dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nie leżących po jego stronie. 

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć Wykonawcy, którzy spełnią niżej wymienione warunki: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;  
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - 
zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca złoży stosowne 
oświadczenie. 

2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za 
spełniony w przypadku, gdy wykonawca: 

a) Wykaże co najmniej 2 zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) 
odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. Za roboty tego samego 
rodzaju Zamawiający uzna roboty polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej lub 
wykonywaniu robót wykończeniowych w obiektach użyteczności publicznej o kubaturze nie 
mniejszej niż 10.000,00m³ według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia - załącznik nr 4 



b) Załączy dowody, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

3) Warunek dotyczący, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie przez zamawiającego uznany 
za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży:  

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, z którego wynikać będzie, że Wykonawca 
dysponuje minimum:  
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz  
 kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych  
 kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych  
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; według 
wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5. 

4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł- (słownie: jeden milion złotych) 
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  
5) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według wzoru zawartego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3; 

b) 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 ofert;  

c)  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 ofert; 

d) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.    

 
INFROMACJE O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM NALEŻY 
PRZEDŁOZYĆ: 

 Zastosowane materiały budowlane powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, w tym certyfikat 
p.poż. – klasyfikacja trudno zapalności Cfl-S1, oceny higieniczne i aprobaty techniczne 
zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 14904 lub aprobatom technicznym. 

 Autentyczność przedstawionych dokumentów musi zostać poświadczona przez wykonawcę na 
żądanie zamawiającego. 

 



ZAWARTOŚĆ OFERTY 
Kompletna oferta musi zawierać: 
1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 wraz  
z kosztorysem ofertowym. 

2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 
zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr2. 

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według wzoru zawartego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -  w załącznik nr 3. 

6. Wykaże co najmniej 2 zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) 
odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. Za roboty tego samego rodzaju 
Zamawiający uzna roboty polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej lub 
wykonywaniu robót wykończeniowych w obiektach użyteczności publicznej o kubaturze nie 
mniejszej niż 10.000,00m³ według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia - załącznik nr 4. Załączy również dowody (np. referencje), że roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
bez ograniczeń, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według 
wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 

8. W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców. 

9. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej że 
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) 

10. 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 ofert;  

11. 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 ofert; 

12. 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.    

13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 



c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

14. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określi się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed 
notariuszem. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT  

 najniższa cena – 100%,  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest jako postępowanie ofertowe w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
spośród ofert spełniających wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.centrumszansa.pl/ 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
23.11.2018 r. godzina 09.30 miejsce: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Szansa”, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wysoka 21 (sekretariat - pok. nr 1). 
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


