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I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
pow. rawski, woj. łódzkie
tel. 46 815 61 91 fax 46 815 61 91
NIP
e-mail: ug@gminasadkowice.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

II. Tryb udzielania zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) zwaną dalej PZP.
2. W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy PZP, tzw. „procedura
odwrócona”
3. Tryb przetargu nieograniczonego zastosowano na podstawie art.10 ust.1 oraz 39-46 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gminasadkowice.pl
c) tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach
5. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy PZP.
6. Znak sprawy: RK.271.07.2017

III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
45100000-8
45233120-6
45233200-1
45233290-8
45236000-0

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Instalowanie znaków drogowych
Wyrównywanie terenu

2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót :
2.1.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi
gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów”.
Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o łącznej długości 1989,50 m.
W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i oznakowania, m. in.:
- roboty przygotowawcze (pomiarowe,)
- profilowanie istniejącej podbudowy
- nawierzchnia betonowa (C12/15)
- oznakowanie pionowe i poziome
Przedmiot umowy jest ściśle określony w:
a) ofercie Wykonawcy,
b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) dokumentacji technicznej,
d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
e) przedmiarze robót
2.2.
Do przedmiotu zamówienia należy również wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz
wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu
budowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów
BHP i p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód,
nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu budowy z wszelkich
nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót,
segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu budowlanego, odbiorów
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obsługi geodezyjnej, koszty
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ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i
wynikających z rękojmi;
2.3.
Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją
łącznie z uzgodnieniami i warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów
zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w przedmiarach robót) a także dokonać oględzin terenu
gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od
Zamawiającego wyjaśnień;
2.4.
Jeżeli w załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych
przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o
parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Wskazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy;
2.5.
Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia, w
ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie
wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym całego zadania. Zapłata będzie się odbywała na
podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu całego zadania;
2.6.
Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć
wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego
wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek;
2.7.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie i zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także
wykonać wszystkie inne czynności opisane w SIWZ i załącznikach do niej. Wymagana jest należyta
staranność przy realizacji zamówienia;
2.8.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi i
pozostałą dokumentacją przetargową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z
wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót
lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie to uznane za roboty
dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki
w przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania
na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej, dokumentacji formalnoprawnej lub SIWZ nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca ma obowiązek
wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach niniejszego zamówienia publicznego;
2.9.
Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na
koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt
wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po
robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej.
2.10. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty
oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
2.11. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2.12.

Warunki rozliczenia:
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres
rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dokumentacji technicznej i przedmiarach robót.
2) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja
techniczna oraz przedmiary robót. W pierwszej kolejności ważność zachowuje dokumentacja
techniczna, a w drugiej kolejności przedmiary robót.
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3) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia
wynikającego swoim zakresem z dokumentacji technicznej i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie
ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.
2.13.

Dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w pokoju
Nr 15 w dniach roboczych w godzinach od 8.00 – 15.00

IV. Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji
1. Całość zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów” oraz
sporządzeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 15.12.2017 r.
2. Gwarancja jednolita realizacji przedmiotu umowy – Wymagany przez Zamawiającego okres
gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 5 lat, przy czym bieg
gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót.
3. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót.
4. Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 PZP.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowe
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych
wymagań.
b) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie
żadnych wymagań
c) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1). W zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy i/lub
przebudowy i/lub remontu drogi o wartości min. 100 000,00 zł brutto.
Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte we wstępnym oświadczeniu a następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
2). W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a). jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane
wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w specjalności drogowej obejmujących kierowanie
robotami budowlanymi i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w sprawowaniu
tej funkcji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP
Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale
V pkt 1 ppkt 2. Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg załącznika nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 PZP.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą na wskutek nieudostępnienie tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy
7. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać
będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V
pkt 1 ppkt 2)
8. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 wykluczy:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a). o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b). o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c). skarbowe,
d). o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 8 ppkt 2);
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
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10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a).zamawiającym,
b). osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c). członkami komisji przetargowej,
d). osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5);
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w punkcie 1.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez w Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie 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.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z
dokumentów rejestrowych.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,
cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w
ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 13 do SIWZ) o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
1) Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
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 – wg załącznika nr 6 do
SIWZ;
b) 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 wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg
załącznika nr 7 do SIWZ;
c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy
lub kadry kierowniczej Wykonawcy – wg załącznika nr 7 do SIWZ;
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu
udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym
w art. 22a ust. 1 ustawy PZP (wzór do wykorzystania stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ).
2) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy
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b. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg
załącznika nr 4 do SIWZ;
c.

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załącznika
nr 4 do SIWZ;

d. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy – wg załącznika nr 4 do SIWZ;
e. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – wg
załącznika nr 4 do SIWZ;
f.

oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – wg załącznika nr 4 do SIWZ;

8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w Rozdziale VI pkt 8 ppkt 2 litera a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 8 ppkt 1) litera a) ppkt 1, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2). 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
Rozdziale VI pkt 9 ppkt 1) 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. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 8 ppkt 1) litera a) ppkt 1,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3). 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.
9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
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3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 8 ppkt 2 litera a-g), i).
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale VI pkt 8 ppkt 1 i 2 oraz pkt 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
Rozdziale VI pkt 8 ppkt 1 i 2 oraz pkt 9, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.
13. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 8
ppkt 1 oraz ppkt 2.
14. Do oferty Wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli
uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów
wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo
do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Forma dokumentów:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
(Dz.U.2016.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
(Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w 16 literze a), składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokument jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust.
3 ustawy PZP.
7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może
żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
9) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
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11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń obu dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie – na adres: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96 – 206 Sadkowice, pow. rawski, woj.
łódzkie
lub
b) faksem – numer 46 815 61 91, pod warunkiem niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia
lub
c) e-mailem – ug@gminasadkowcie.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia e-mailem
zwrotnym.
z dopiskiem: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów”
2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Remigiusz Skiba, tel. 46 615 61
10 wew. 44, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i maila uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich złożenia i
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający żąda, w każdym przypadku,
potwierdzenia na piśmie otrzymania wiadomości za pomocą faksu i e-maila.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres mailowy, które podane zostały
przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z
tym pismem.
5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie
adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail podanego w ofercie. Jeżeli Wykonawca zmieni adres,
nie informując o tym Zamawiającego, pismo wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za
doręczone.
6. Wykonawca może zwrócić w formie określonej w pkt 1 do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrywania.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania zamieści na stronie
internetowej: http://www.bip.gminasadkowice.pl/
9. Zamawiający nie organizuje zebrania wykonawców.
10. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy
pisemnej.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępniana na stronie internetowej:
http://www.bip.gminasadkowice.pl/
12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
13. W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to
konieczne, w szczególności, gdy dokonana zmiana będzie istotna.
14. Po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zamawiający zamieści informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, na której
dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, poprzez zamieszczenie
tej informacji na stronie internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia tj.: http://www.bip.gminasadkowice.pl/
16. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięc tysięcy złotych PLN).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia,
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
4) kwotę gwarancji,
5) termin ważności gwarancji
6) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż
- Wykonawca, którego ofertę wybrano:
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
- Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p., z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 u.pz.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego z takim wyprzedzeniem, aby środki znajdowały się na koncie Zamawiającego
przed terminem otwarcia ofert tj.:
Urząd Gminy Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 BS BR o/Sadkowice
z dopiskiem „Wadium – Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów”.
5. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu.
6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale
wraz ze składaną ofertą osobnej kopercie..
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia
przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art.46 u.p.z.p.
9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadim wnoszone w formie poręczeń i gwarancji
powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
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IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres - 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Powinna być sporządzona czytelnie pismem maszynowym, komputerowym lub wyraźnym pismem
ręcznym oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w
obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie
z postanowieniami umowy spółki.
3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika - należy załączyć do oferty pełnomocnictwo.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z tłumaczeniami na język polski
poświadczonymi przez wykonawcę.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
11. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana, a całość z
załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona.
12. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie
udziału w postępowaniu
13. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach/kopertach pozwalających na zachowanie
poufności treści składanej oferty do momentu ich otwarcia i opisać w następujący sposób:
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a) Na opakowaniu/kopercie WEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:
PEŁNA NAZWA
I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A,
96-206 Sadkowice,
pow. rawski, woj. łódzkie
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia
jej Zamawiającemu po terminie.

b) Na opakowaniu/kopercie ZEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A,
96-206 Sadkowice,
pow. rawski, woj. łódzkie
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 02.11.2017 r. do godz. 1015

14. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
15. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny, a złożone kserokopie dokumentów
powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez uprawnionego Wykonawcę.
16. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/
partnera wiodącego.
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
3) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w
imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji
kontraktu.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
17. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli: wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
18. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Do
konkursu przepis stosuje się odpowiednio; Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na
formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej
zainteresowanej osoby.
2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
4) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń niestanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
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XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu
otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Urząd Gminy w Sadkowicach,
Sadkowice 129A,
96-206 Sadkowice,
00
pokój nr 1 – sekretariat do dnia 02.11.2017 r. do godz. 10
Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego Oferty
otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
15
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 02.11.2017 r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiającego
tj. Urząd Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice 129A - sala konferencyjna
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego do oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach
Zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza 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

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT.
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego W związku z tym, musi ona
zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofertowa powinna
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały
zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było
przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.
5. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
6. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, a tym samym nie jest zarejestrowany w polskiej ewidencji działalności gospodarczej powinien
uwzględnić podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli podmiot
wykonujący usługi jest przedsiębiorstwem zagranicznym i nie posiada siedziby na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym, jako podatnik
podatku VAT, po wykonaniu usługi wystawia fakturę bez doliczenia do wartości wykonanej usługi
podatku VAT. Należny podatek zostaje rozliczony przez Zamawiającego.
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7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek
8. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania,
- wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z
2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
13. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
LP.
1.
2.

KRYTERIUM
Cena brutto wykonania zadania (Kc)
Okres gwarancji (Kg)
Gwarancja jednolita realizacji przedmiotu umowy – na
wykonane prace budowlane , zastosowane materiały,
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zamontowane materiały, wyposażenie sprzęt
2. Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej:
1). Kryterium – cena brutto wykonania zamówienia (Kc)
Sposób obliczenia:
Kc= [(najniższa oferowana cena brutto z ofert ważnych) / (cena brutto badanej oferty)] x 60% x 100
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny ofert według w/w
kryterium wynosi 60 pkt, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
2) Kryterium – okres gwarancji (Kg)
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany
przez Zamawiającego: 36 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót
bez wad istotnych.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony
do oceny ofert: 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez
wad istotnych.
Wykonawca winien zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach, stanowiących
wielokrotność 12 m-cy, tj. 36, 48, 60 m-cy.
Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” zostanie przyznana następująco:
Gwarancja jakości: 36 miesiące – 0 pkt
Gwarancja jakości 48 miesięcy – 20 pkt
Gwarancja jakości 60 miesięcy – 40 pkt
Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez
Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
3). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (LP) stanowiących sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
LP = Kc + Kg
4). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 1 PZP powiadomi o wynikach postępowania wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający
określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego stosownie do art. 94 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może
zawrzeć, umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94
ust. 1 ustawy PZP.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
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5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu:
1) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – kopię umowy konsorcjum.
2) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowników budowy.
3) umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą
upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec
Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych
płatności (na żądanie Zamawiającego).
4) Kosztorys ofertowy.
5) Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
6) Kopię umów o podwykonawstwo jeżeli Wykonawca polegał na zasobach podmiotu trzeciego
7) Zestawienie rzeczowo-finansowe obejmujący cały zakres zadania, na które zawarta zostanie
umowa – wg załącznika do umowy;

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (w zaokrągleniu do pełnych złotych) ceny całkowitej
podanej w ofercie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
(art. 147-151 ustawy PZP).
2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: Urząd Gminy Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 BS BR o/Sadkowice
z dopiskiem: „Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów”.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla Banku / ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji jest
dla niego wiążące przez okres wykonywania umowy.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
10. Zasady zwrotu zabezpieczenia:
1) Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru
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2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
gwarancji.
11. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta
została złożona wspólnie przez kilku Wykonawców, a zabezpieczenie wnosi jeden z Wykonawców, w treści
gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:
1) że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot
zamówienia nie został wykonany należycie,
2) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku
wymienionym w pkt 10 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców
wspólnie wykonujących zamówienie,
3) termin ważności gwarancji.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia
umowy, zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w terminie stosownie do art. 94
ustawy PZP.
2. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza
znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału
zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich
pełnomocnictw.
3. Ponadto zapisy umowy nie mogą być sprzeczne z warunkami i zapisami określonymi w niniejszej SIWZ
oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny, oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej i wymagają formy pisemnej. Umowy
zawiera się na czas oznaczony.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.
7. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie
zgłoszenie się Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie
traktowane, jako uchylenie się od zawarcia umowy.
8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt 9 – 12.
9. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu,
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności
będą:
a) Następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwającego dłużej niż 7 dni,
b) Wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7
dni
W zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu
zakończenia robót.
2) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne nie powodują zmiany
ceny. Ich konieczność zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad inwestycją.
3) może nastąpić zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót gdy:
- zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
-klęski żywiołowe;
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-warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych i dokonywanie odbiorów;
- zmiany spowodowane są nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i
niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;
10. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
1) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu
zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków
finansowych,
2) gdy zostanie powzięta informacja o nowych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i
jakościowych, których zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego, a nie spowoduje
rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zwiększenia umówionego wynagrodzenia,
3) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji
współfinansujących realizację przedmiotu umowy.
11. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/Zamawiającego musi wpłynąć do
Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni przed
planowanym wprowadzeniem zmian.
12. Zmiany do Umowy muszą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym
zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
13. Zasady zmiany wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego opisane
zostały w § 14 Projektu umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Szczegółowe warunki odwołań określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Oferta częściowa
W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

XIX. Informacja o zawarciu umowy ramowej
Zamawiający NIE przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo Zamówień
publicznych.

XXI. Oferty wariantowe
Zamawiający w niniejszym postępowaniu NIE DOPUSZCZA składania ofert wariantowych.

XXII. Informacja o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej
Zamawiający NIE zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

XXIII. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający NIE przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

XXIV. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3A PZP dotyczące wymogu
zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
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1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących poniższe czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
o operator sprzętu: układarka mas betonowych– osoba wykonująca czynności związane z
prawidłowym pod względem technicznym układaniem mas bitumicznych na uprzednio
przygotowanym podłożu;
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i
dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscy wykonywania świadczenia.
3. 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 zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 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,
dat złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w/w 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 imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie
w sprawie zamówienia publicznego.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez
Zamawiającego dowodów 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 wykazane w pkt 1 czynności.
6. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

XXV. Informacja o walutach obcych, w jakim mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

XXVI. Informacja o kluczowych częściach zamówienia
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1.

Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

2.

Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.

3.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

4.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia Podwykonawcy.

5.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.

nie

zwalnia

Wykonawcy

z

XXVII. Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania
oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy
lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot usług lub dostaw nie podlegają
obowiązkowemu przedłożenia Zamawiającemu
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,
d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji
technicznej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, z tytułu gwarancji i rękojmi nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych musi wykazać się posiadaniem
wiedzy i doświadczenia odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
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wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy o podwykonawstwo,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o
podwykonawstwo.
3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać ponadto:
a) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie
może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy,
b) sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym),
c) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawcę, przy czym
termin wykonania roboty nie może być dłuższy od terminu określonego w umowie zawartej
przez Wykonawcę z Zamawiającym.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiającego.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającego wymagań określonych w SIWZ;
b)

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 4.
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
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11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12. Obowiązek przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
nie dotyczy:
a) umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie
zamówienia publicznego;
b) umów, których przedmiotem są usługi:
o ochrony placu budowy,
o sprzątania,
o wynajmu sprzętu i transportu,
o utrzymania placu budowy,
wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji umowy
na podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych budowy, a których wartość każdej
z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto;
c) umów, których przedmiotem są dostawy: związane z utrzymaniem placu budowy, dotyczące
personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie
przekracza 50.000,00 zł brutto.
13. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 i 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Postanowienia pkt 1-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15. Pozostałe regulacje dotyczące Podwykonawstwa zostały uregulowane we wzorze umowy.

XXVIII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 PZP związane z realizacją
zamówienia obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane z
innowacyjnością lub zatrudnieniem
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,
obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem.

XXIX.

Załączniki do specyfikacji

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 15,22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 5-7.
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór Zobowiązania do udostępnienia zasobów,
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych,
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób,
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy,
9. Załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
10. Załącznik nr 10 do SIWZ – dokumentacja techniczna
11. Załącznik nr 11 do SIWZ – przedmiar robót
12. Załącznik nr 12 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej

RK.271.07.2017

str. 24

