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I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia.

1.  Zamawiającym jest  Burmistrz  Zdzieszowic, ul.  Chrobrego  34,  47-330  Zdzieszowice,  będący

jednostką administracji samorządowej.

2.  Zamawiający  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie

przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą

3. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zastosowanie procedury, o której mowa w

art. 24aa ustawy Pzp.

II. Informacje ogólne

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019r. poz. 1843 wraz z późn. zm.), zwaną w dalszej części

„ustawą Pzp”.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z

późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

3.  W niniejszym postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012r.  - Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu  (numer faksu:

077 / 40 64 444) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia

18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (adres e-mail: um@zdzieszowice.pl).

3.1.  Zamawiający  wymaga  formy  pisemnej w  przypadku  składania  ofert,  składania  przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty

jak i jej uzupełnienia.

4. Urząd Miejski w Zdzieszowicach jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  do

1530, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość

zamówienia.

6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a.

ust. 1 ustawy Pzp.)

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie

przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o

której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy

Pzp).

12.  Wymaga się,  aby  Wykonawca  zdobył  wszystkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).



14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym

przez Zamawiającego.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

Ustawy Pzp.

16.  Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  Wykonawców  w  postępowaniu  (z

zastrzeżeniem  art.  93  ust.  5  ustawy  Pzp).  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  udziału  w

postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

17.  Wykonawcą  może  być  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej.

18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

19.  Wymagania  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty

budowlane,  których  niespełnienie  spowoduje  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  odpowiednio

zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

19.1.  wysokość  wynagrodzenia  podwykonawcy,  nie  może  być  wyższa  niż  kwota,  którą

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany

jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo,

z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,

19.2. umowa o podwykonawstwo winna zawierać załącznik – harmonogram rzeczowo-finansowy,

określający wartości poszczególnych robot budowlanych, 

19.3. końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza

końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

19.4.  do  obowiązków  podwykonawcy  należy  powiadomienie  Zamawiającego,  w  terminie  3  dni

roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez

Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot

umowy o podwykonawstwo,

19.5.  sposób  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  musi  być  zgodny  ze  sposobem  w  jaki

Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego,

19.6.  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy o  podwykonawstwo,  o  ile  jest  wymagane,

winno być wnoszone w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust.

2  ustawy Prawo zamówień Publicznych,  przy  czym zabezpieczenie  w pieniądzu winno nastąpić

poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

20. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w pkt 19 niniejszego Rozdziału,

stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

21. Zamawiający wskazuje  termin 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub

projektu  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  na

zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany umowy.

22.  Zamawiający  wskazuje  termin  30 dni  od  przedłożenia  Zamawiającemu umowy lub zmiany

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie pisemnego

sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy.



23. Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których

przedmiotem są dostawy lub usługi,  o wartości mniejszej  niż 0,5% wartości  umowy w sprawie

zamówienia publicznego, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości

większej niż 50.000 zł.

24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE L  119  z  04.05.2016),  zwanym dalej

„RODO”, Zamawiający informuje, że:

24.1. administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34,

47-330 Zdzieszowice;

24.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Zdzieszowice jest  Pan Witold

Trybała, adres e-mail : iod@zdzieszowice.pl; ;

24.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule;

24.4.  odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym udostępniona  zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

24.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

24.6.  obowiązek  podania  danych  osobowych  osób  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w

przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

24.7.  w  odniesieniu  do  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

24.8. posiada każda osoba, której dane udostępniono:

24.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie

swojej osoby;

24.8.2.  na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  danych  osobowych  dotyczących

wyłącznie swojej osoby1;

24.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

24.8.4.  prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna

osoba, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

24.9. nie przysługuje osobie, której dane udostępniono:

24.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

24.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

1
Skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  skutkuje  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników.
2

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



24.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej klasy „D” na dz. nr 1727/1

w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej (1408 O) i

drogi gminnej (106063 O). 

2.  Przedmiot  zamówienia  ma  być  wykonany  w  oparciu  o  dokumentację  przetargową  tj.

dokumentację  sporządzoną  i  udostępnioną  Wykonawcom  przez  Zamawiającego  na  potrzeby

przeprowadzenia  niniejszego  postępowania  przetargowego,  obejmującą  w  szczególności

specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj.

dokumentacją projektową oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie

procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich

przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach.

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I CEL ZAMÓWIENIA:

4.  Podstawowym celem  zamówienia  jest  wykonanie  nawierzchni  drogi  będącej  w  złym  stanie

technicznym. 

5.  Inwestycja  realizowana  jest  na  działkach  zlokowanych  pomiędzy  terenem leśnym (północna

strona) a polami (południowa strona). 

6. Dane charakterystyczne :

    klasa drogi – D,

    prędkość projektowa – 30 km/h,

    szerokość jezdni – 4,5 m; 

    spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) – 2 % na nawierzchni z kostki i 3 % na nawierzchni z 

    tłucznia,

    powierzchnia jezdni (kostka betonowa gr. 8 cm) – 210 m2, 

    powierzchnia jezdni (nawierzchnia tłuczniowa) - 399 m2, 

    powierzchnia poboczy – 180 m2, 

    powierzchnia zieleni – 502 m2. 

IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+037,03 jezdni

szerokości  4,5  m  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  drobnowymiarowej  gr.  8  cm.  Jezdnia

ograniczona  będzie  krawężnikiem betonowym najazdowym  o  wymiarach  15×22×100  na  ławie

betonowej z oporem. Na odcinku od km 0+037,03 do km 0+117,57 planuje się jezdnię szerokości

4,5 m o nawierzchni  z  mieszanki  niezwiązanej  z kruszywem 0 -  31,5  mm gr. 8 cm. Na całej

długości  drogi  projektuje się pobocza szerokości  0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 8 cm. Planuje się remont dwóch istniejących



przepustów fi 300. Wloty i wyloty przepustów należy obrukować kostką granitową 9/11 na betonie

C12/15 (B15) gr. 12 cm. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod projektowane

konstrukcje. Po wykonaniu koryta istniejące  podłoże należy dogęścić  mechanicznie.  Podbudowy

tłuczniowe pod jezdnią należy dogęścić do uzyskania modułu wtórnego min. E2 = 120 MPa, gdzie

E2 : E1 ≤ 2,2.

2. Szczegółowy zakres zamówienia  określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót a

także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których

mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robót, stanowiących załącznik od SIWZ.

ASPEKTY SPOŁECZNE UWZGLĘDNIONE W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. Stosownie  do  treści  art.  29  ust.  3a  ustawy  Pzp  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy  (Dz.U.  z  2014  r.,  poz.  1502  z  późn.  zm.)  niżej

wymienionych osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) brukarze (układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej) – co najmniej 2 osoby.

5.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu

zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  wyżej  czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

5.1.  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,

5.2.  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania

ww. wymogów,

5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6.  W trakcie  realizacji  zamówienia  na każde wezwanie  zamawiającego w wyznaczonym w tym

wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub

podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

6.1. 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,  datę  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;



6.2.  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został

sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności3 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;

6.3.  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez

wykonawcę  lub podwykonawcę  składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne z

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

6.4.  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez

pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę

danych osobowych pracowników, zgodnie z  przepisami  ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.  Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej

w  wysokości  określonej  w  istotnych  postanowieniach  umowy  w  sprawie  zamówienia

publicznego.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę traktowane będzie jako

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. 

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

lub  podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez

Państwową Inspekcję Pracy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia :    31.08.2020 r.

VI. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

1. Roboty prowadzone będą zgodnie z m.in.:

1.1. SIWZ,

1.2. dokumentacją projektową. 

3
Wyliczenie  ma  charakter  przykładowy.  Umowa  o  pracę  może  zawierać  również  inne  dane,  które  podlegają

anonimizacji.  Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z  dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 



2. Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym plac budowy, zaplecze

budowy, obsługę komunikacyjną budowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot,

wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  na  piśmie  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  z

wyprzedzeniem o terminie zakończenia.

5.  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  i  przeprowadzić  roboty  w  sposób  bezpieczny,  nie

stwarzający  zagrożenia  dla  osób  przebywających  na  terenie  inwestycji.  Szczególnie  jest

odpowiedzialny za:

5.1. Prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5.2. W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane

będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku

zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela.

6.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz zgodność wykonania z

dokumentacją  projektową,  zaleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego,  obowiązującymi

przepisami  i  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano  –

montażowych oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.

U.  z  2013  r.  Nr  21)  ma  obowiązek  zagospodarowania  powstałych  podczas  realizacji  zadania

odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.

150 z późniejszymi zmianami)

8. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu,

utylizacji i składowania odpadów.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich

pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot

umowy.

10.  Do  zakresu  i  obowiązków Wykonawcy  przedmiotu  zamówienia  w ramach ceny  ryczałtowej

wchodzić będzie również:

10.1.  Zasilanie,  organizacja  i  zagospodarowanie  placu  budowy  wraz  z  zapleczem  (dojazd,

doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy),

ponoszenie  kosztów  zużycia  wody,  energii  elektrycznej  i  ogrzewania  dla  potrzeb  budowy.  We

własnym zakresie zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla pracowników budowy.

10.2.  Przygotowanie  i  wykonanie  dojazdu  na  plac  budowy  na  podstawie  uzgodnień,  które

Wykonawca  winien  uzyskać  we  własnym  zakresie.  W  trakcie  realizacji  robot  wszelkie  zmiany

dotyczące organizacji ruchu zastępczego i aktualizacje uzgodnień leżą w gestii Wykonawcy robot.

10.3. Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy w tym: ogrodzenie, przyłączenie mediów

na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę warunków,

10.4.  Zabezpieczenie  i  wygrodzenie  miejsca  prowadzenia  robot  i  terenu  przed  dostępem osób

trzecich i roznoszeniem się pyłu i kurzu (należy wykonać przed rozpoczęciem robot).



10.5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych poinformowanie wszystkich zainteresowanych o

przystąpieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach z tym związanych oraz zapewnienie w miarę

postępu robot  dojścia  do  posesji  oraz awaryjnego dojazdu służb  ratowniczych  i  porządkowych

(wywóz śmieci).

10.6. Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robot w sposób bezpieczny 

10.7.  Utrzymanie  porządku  w  trakcie  realizacji  robot,  systematyczne  porządkowanie  miejsc

wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robot

10.8. Koszt dowozu, składowania i utylizacji odpadów (uwzględnić miejsce i odległość składowiska),

10.9.  Natychmiastowe  usunięcie  w  sposób  docelowy  i  skuteczny  wszelkich  szkód  i  awarii

spowodowanych  przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  robot  w  tym  odtworzenie  nawierzchni

chodników zniszczonych podczas wykonywania prac.

10.10. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy stosować rury

ochronne  oraz  zachować  normatywne  odległości,  prace  prowadzić  bez  użycia  sprzętu

mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności

10.11. Roboty ziemne prowadzone w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić ręcznie bez użycia

sprzętu mechanicznego nie uszkadzając systemów korzeniowych.

10.12. Ochrona drzewostanu/zieleni:

��w trakcie budowy i robot ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu,

których  będą  prowadzone  roboty  ziemne;  dodatkowo  zabezpieczyć  system  korzeniowy  przed

wysychaniem, przemarzaniem,

��nie składować materiałów budowlanych i ziemi z wykopów w obrębie koron drzew i krzewów

��roboty  ziemne  prowadzone  w  obrębie  bryły  korzeniowej  drzew  i  krzewów  powinny  być

wykonywane  w  sposób  najmniej  szkodzący  roślinom  (z  poszanowaniem  ustawy  o  ochronieni

przyrody – art.82 ust.1 ustawy z 16 kwietnia 2004 ze zmianami)

10.13. Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach

związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań. 

10.14. Pomiar  z  natury  wszystkich  elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej

realizacji  inwestycji,  w  szczególności  dla  potrzeb  zamówienia  materiałów  i  urządzeń,  z

uwzględnieniem istniejących warunków terenowych oraz elementów wymagających wykonania z

dostosowaniem do istniejących gabarytów.

10.15. Wykonanie niezbędnych prób, badań i uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami

infrastruktury,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (w  razie  potrzeby  należy  wystąpić  do

Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa.

10.16. Organizowanie i czynny udział w odbiorach z udziałem służb zewnętrznych.

10.17. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu:

��instrukcji obsługi wbudowanych urządzeń i systemów 

��dokumentacji powykonawczej i odbiorowej całego obiektu (operat kolaudacyjny),

10.18. Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

11.  Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot  oraz  zgodność

wykonania  z  dokumentacją  przetargową,  zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego,  obowiązującymi

normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  robot  budowlano-montażowych  oraz  wiedzą

techniczną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe w pierwszej klasie jakości

odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:



11.1. dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę

Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 o wyrobach budowlanych (j.t  Dz.  U. 2014.  883)  oraz odpowiednich norm technicznych i

przepisów BHP,

11.2.  nadające  się  do  zastosowania  i  gwarantujące  odpowiednią  jakość  robot  budowlanych

będących  przedmiotem  umowy  a  także  bezpieczeństwo  prowadzenia  robot  budowlanych  i

użytkowania obiektu budowlanego,

11.3. zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013. 1409)

12. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na

drogę publiczną, zapewnić myjki myjące koła.

13. Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku.

Zakazuje  się  zastawiania  ww.  dróg  do  parkowania  aut  budowy.  Wykonawca  ma  obowiązek

systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją

budowy.

14.  Za  zajęcie  pasa  drogowego  bez  zezwolenia  zarządcy  drogi  (w  obszarze  i  terminie

wykraczającym  poza  postanowienia  umowne)  zarządca  drogi  wymierzy  w  drodze  decyzji

administracyjnej karę pieniężną (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych - Dz.

U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).

15. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

16.  Wszystkie  roboty  należy  wykonać  wg  Polskich  Norm  i  obowiązujących  przepisów  bhp,

budowlanych i  przeciwpożarowych,  pod nadzorem technicznym osoby posiadającej  odpowiednie

uprawnienia budowlane.

17. Do wykonania robot należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robot.

18.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  wszystkie

rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami,  obliczeniami,  próbki

materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z

wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem

elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

19. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek

dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych i

kolorystycznych, celem akceptacji.

20.  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  roboty  i  uruchomić  urządzenia  oraz  usunąć  wszelkie

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.

21. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób, by

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej

niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników

i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do

osób trzecich.



22.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,

postępowaniami,  odszkodowaniami  i  kosztami  jakie  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania

powyższego postanowienia.

23. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch

związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak,

aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac

budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.

24.  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  i  powetować  Zamawiającemu wszelkie  roszczenia  jakie

mogą  być  skierowane  w  związku  z  tym  bezpośrednio  przeciw  Zamawiającemu,  oraz  podjąć

negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

25. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania

terenu  do  użytkowania,  odpowiedzialność  dotyczy  w szczególności  obowiązków wynikających  z

przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robot w nawiązaniu do

podanych  w  projekcie  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia.  Za  błędy  w  pozycji,  poziomie  i

wymiarach  lub  wzajemnej  korelacji  elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

27. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania,

ryzyko  pokrycia  kosztów  dodatkowych  związanych  z  wymianą  lub  naprawą,  sprzęt  i  inne

przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren Robot, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem

lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.

28.  Wykonawca  ma obowiązek  uczestniczyć,  na  żądanie  Zamawiającego,  w naradach  i  innych

czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi.

29. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot ulegających zasypaniu lub

zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.

30. Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w

odbiorze.

31. W dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości

do  odbioru  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty  potrzebne  do  odbioru

końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

32. Uzyskanie i skompletowanie wszystkich dokumentów koniecznych do zgłoszenia właściwemu

organowi budowlanemu zakończenia robot budowlanych.

33. Do obowiązków Wykonawcy należy obsługa geotechniczna i geodezyjna, w tym: wyznaczenie

lokalizacji,  współrzędnych  punktów  głównych  oraz  reperów,  tyczenie,  wykonanie  geodezyjnej

inwentaryzacji  powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, dla każdej

branży oddzielnie. W branży drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawić na

całych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1.

34. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również:

34.1.  opracowanie  wykazu  zmian  gruntowych  oraz  dokonanie  zgłoszenia  zmian  w  Ośrodku

Dokumentacji  Geodezyjno  –  Kartograficznej  oraz  uzyskanie  mapy  z  ODGK  potwierdzającej

wprowadzenie zmian do zasobu geodezyjnego,

34.2.  wykonanie  mapy zasadniczej  powykonawczej  potwierdzonej  o przyjęciu  do  zasobu przez

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 



35. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy. Wykonawca kompletuje

i  przekazuje  właścicielowi  lub  zarządcy  obiektu,  za  pośrednictwem  Inwestora,  dokumentację

budowy i dokumentację powykonawczą, jak i podlegające przekazaniu również inne dokumenty i

decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu,

instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (art. 60. Prawa Budowlanego).

36. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do

podanych  w  projekcie  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia.  Za  błędy  w  pozycji,  poziomie  i

wymiarach  lub  wzajemnej  korelacji  elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

37. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski oraz autorski.

38. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej

są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe

oraz  wymagany  standard  i  mogą  być  zastąpione  przez  inne  równoważne,  jednak

obowiązek udowodnienia równoważności,  zgodnie  z art.  30 ust.  5  ustawy,  należy do

Wykonawcy. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki  udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o

zamówieniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to  z  odrębnych  przepisów,  w  tym  wymogi  związane  z  wpisem  do  rejestru  zawodowego  lub

handlowego.

ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy wykażą, że:

2.3.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy,

który  posiada  uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  zakresie  zgodnym  z

przedmiotem zamówienia w specjalności:

a) drogowej.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

dnia 11 września  2014r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie (Dz.  U. z 2014 r.

poz.1278  ze  zm.)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  uprzednio

obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.



o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii  Europejskiej  (tj.

Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

2.3.2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:

w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty

budowlane,  każda  polegająca  na  budowie,  przebudowie  lub  remoncie  nawierzchni

tłuczniowej o powierzchni min. 400 m2.

3.  Warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia,  musi  być

spełniony:

3.1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub

3.2.  przez  minimum  jeden  podmiot  udostępniający  wiedzę  i  doświadczenie  (podwykonawcę)

samodzielnie;

3.3.  w przypadku podmiotów występujących  wspólnie,  samodzielnie  przez minimum jednego z

wykonawców występujących wspólnie.

Nie  jest  dopuszczalne  łączenie  (sumowanie)  wyżej  wymaganego  doświadczenia  w  ramach

doświadczenia rożnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

VIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy

Pzp.

2.  Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie

do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2.1.  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,  z  późn.  zm.)  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, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

2.2.  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 – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.



IX.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  potwierdzających  spełnianie  warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE

NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1.1. Oświadczenia Wykonawcy:

1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

1.1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów

podmiotów trzecich,

1.1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.

1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru –

pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

b)  W  przypadku  podmiotów  występujących  wspólnie  pełnomocnictwo  podpisane  przez

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania

w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA 1:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia 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.

UWAGA 2:

Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w

inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację

zamówienia – art. 22d ustawy Pzp.

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD

DNIA  UPUBLICZNIENIA  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJACEGO  WYKAZU

ZŁOŻONYCH OFERT:

2.1.  Oświadczenie  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy

kapitałowej

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiającego  (http://www.bip.zdzieszowice.pl)  wykaz  złożonych  w  danym  postępowaniu

ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.

 

3.  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  KTÓRE  MA  ZŁOŻYĆ  WYKONAWCA  NA  ŻĄDANIE

ZAMAWIAJĄCEGO – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:



3.1.  Odpis 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;

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

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 powyżej,  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.

3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania

ofert.

3.2.  Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,

że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,

wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  lub  inny

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w szczególności  uzyskał

przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu.

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 powyżej,  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.

3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania

ofert.

3.3.  Zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed

upływem  terminu  składania  ofert lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł



porozumienie  z  właściwym  organem  podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu;

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu.

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 powyżej,  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.

3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania

ofert.

3.4.  Wykaz 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,

3.5. Wykaz 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;

3.6. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych”

zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności  informacja  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami 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.

4.  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  WYMAGANE  PRZY  POLEGANIU  NA  ZASOBACH

PODMIOTÓW TRZECICH

4.1.  Wykonawca może  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać



na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca,  który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w

odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4.3.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych

podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji

zamówienia.

4.4. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania

innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie

ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z

podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez

zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie),

taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu

zamówienia jako podwykonawcy.

4.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne

lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez

wykonawcę spełniania 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.

4.6.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są

wymagane.

4.7.  Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,

odpowiada solidarnie  z  podmiotem, który zobowiązał  się do udostępnienia zasobów,  za szkodę

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,

na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli  wykaże  wymagane  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub

ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany

jest 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.



X.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z

WYKONAWCAMI  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  wskazanie  osób

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.  Wykonawca  może zwrócić  się  do  Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie

internetowej  dotyczącej  niniejszego  przetargu,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed

upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  wpłynie  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.  Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  wpłynie  po

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt. 2.

5.  W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert

zmienić treść specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści  specyfikacji

zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu

na stronie internetowej.

6. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami,

w sprawie przetargu jest Pan Artur Gasz, fax (077) 40-64-444.

7. Sposób przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II „Informacje ogólne”.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.  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 ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne  tylko z jednoczesnym przedłużeniem

okresu  ważności  wadium albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwie,  z  wniesieniem nowego  wadium na

przedłużony okres związania ofertą.

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



XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.

2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne

pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo musi  być złożone w formie oryginału  lub kopii  poświadczonej

notarialnie.

3. Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty

oraz  załącznikach  opracowanych  (wypełnianych)  przez  Wykonawcę  na  potrzeby  niniejszego

przetargu.

4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna

zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale IX pkt 1.

5.  Oferta  powinna  być  napisana  na  maszynie,  komputerze  lub  czytelnie  pismem odręcznym,

sporządzona w języku polskim.

6.  Zaleca  się,  by  wszystkie  zapisane  strony  oferty  były  ponumerowane,  ułożone  w  kolejności

przedstawionej w Rozdziale IX SIWZ i spięte w sposób trwały.

7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być

parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

8. Oferty powinny być jednoznaczne.

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące

podwykonawców, składane są w oryginale.

11. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej

za  zgodność  z  oryginałem.  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.

12.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii

dokumentów  innych  niż  oświadczenia,  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

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

14. Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”), iż

Zamawiający  nie  będzie  mógł  ujawnić  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.),  pod warunkiem jednak, że wykaże, iż

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

    Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone w

osobnym, wewnętrznym opakowaniu i  oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym podmiotom,

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji” lub klauzulą podobnej treści. 

   Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewłaściwe  zabezpieczenie  przez Wykonawcę



dokumentów określonych jako tajne. 

    Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są

jawne  na  podstawie  przepisów  ustawy  (np.  art.  96  ust.  3  ustawy)  lub  odrębnych  przepisów,

Zamawiający  zobowiązany  jest  do  ujawnienia  tych  informacji  w  ramach  prowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

   W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa  oraz  informacje,  do  ujawnienia  których  Zamawiający  będzie  zobowiązany,

Zamawiający  ujawni  cały  dokument,  zaś  Wykonawca  ponosił  będzie  odpowiedzialność  za

niewłaściwe  zabezpieczenie  informacji  objętych  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Zamawiający

informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy,

a  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  i/lub  dowody  stanowić  będą  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za

skuteczne  wyłącznie  w  sytuacji  kiedy  Wykonawca  oprócz  samego  zastrzeżenia,  jednocześnie

wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać

następujące warunki:

15. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii

poświadczonej notarialnie.

16.  W  odniesieniu  do  oferty  wspólnej  każdy  z  Wykonawców  składa  odrębnie  wymagane

oświadczania i dokumenty.

17.  Jeżeli  oferta  Wykonawców występujących  wspólnie  zostanie  wybrana  przez  Zamawiającego

jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  będzie  żądał  przed  zawarciem  umowy  w/s  zamówienia

publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej

kopercie lub opakowaniu.

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice. 

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 1727/1 W ZDZIESZOWICACH – ODNOGA UL. ZA ODRĄ
uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.03.2020 r. godz. 09:15



5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach ul.

Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ) do dnia 20.03.2020 r. do

godz. 09:00.

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do

składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).

6.1.  W sytuacji  takiej  Wykonawca  musi  pisemnie  powiadomić  Zamawiającego o  wprowadzeniu

zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty

z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.

6.2. Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2.

6.3.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej  oferty zamiennej  (formularz ofertowy

wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na

kopercie „kompletna oferta zamienna”.

6.4. W przypadku,  gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej

oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie

zamiennej  należy  złożyć  wówczas  wszystkie  dokumenty  oferty,  których  treść  ulega  zmianie

opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów oferty

pierwotnej, ktore stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.

6.5. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.

6.6. UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą

zamienną.  W  przypadku  rozbieżności  lub  niekompletności  Zamawiający  nie  będzie

traktował  tego  jako  błąd  oczywisty,  ale  jako  błąd  dyskwalifikujący  ofertę  i  zarówno

oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

6.7. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

OTWARCIE OFERT.

7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.03.2020 r. o godz. 0915 w siedzibie Zamawiającego w sali

narad (pokój nr B 112).

8. Otwarcie ofert jest jawne.

9. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:

a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),

b) oferty zamienne (uzupełnienia),

c) pozostałe oferty,

d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie

będą otwierane.

10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

11.  Podczas  otwarcia  ofert  zostaną  podane  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach.

12. Informacje, o których mowa w ust. 10 i 11, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

13. 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 udostępniane

oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej

nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego

żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania

zamówienia wynikające wprost SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można

wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty organizacji  i  zagospodarowania placu budowy

wraz z zapleczem budowy, koszty zużycia wody, zrzutu ścieków, koszty energii i ogrzewania dla

potrzeb budowy, koszty odwodnienia wykopów, pompowania i zrzutu wody, koszty składowania,

wywozu i utylizacji odpadów, za zajęcie pasa drogowego, itp.

6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku  z  powyższym zaleca  się,  aby  Wykonawca  bardzo  szczegółowo  sprawdził  w  terenie

warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

7.  Prawidłowe  ustalenie  stawki  podatku  VAT  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Należy  przyjąć

obowiązującą  stawkę  podatku  VAT  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z poź. zm.).

8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od

zastosowanych  rozwiązań.  W  przypadku  przedstawiania  ceny  w  taki  sposób  oferta  zostanie

odrzucona.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteriami oceny ofert są :

1.1. Cena oferty brutto (C)                                                60 %

1.2. Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)                 40 %

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:          1 % = 1 punkt.

2.1. Cena oferty (C)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku:



    C = 
Cmin

Co
x 60 pkt

    gdzie : Cmin – cena brutto oferty najtańszej

                Co     – cena brutto oferty ocenianej

2.2. Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)

Ocenie podlegać będzie gwarancja i rękojmia ponad wymagane minimum.

a) Oferta z okresem gwarancji i rękojmi równym 84 miesiące lub dłuższym otrzyma 40 punktów.

b)  Zaoferowanie  gwarancji  i  rękojmi  równej  wymaganemu  minimum (60  miesięcy)  spowoduje

nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.

c) Zaoferowanie gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

d)  W  przypadku  gdy  wykonawca  zaoferuje  okres  gwarancji  i  rękojmi  powyżej  84  miesięcy,

zamawiający do oceny ofert przyjmie 84 miesiące, natomiast do umowy zostanie wpisany okres

gwarancji i rękojmi zaproponowany przez wykonawcę.

e) Punkty za okres gwarancji i rękojmi pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

    G =  
Go�Gmin

Gmax�Gmin
 x 40 pkt 

    gdzie :  Go      – okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
                Gmin  – gwarancja minimalna 60 miesięcy
                Gmax – gwarancja maksymalna 84 miesięcy

3. Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru Cn + Gn , gdzie:

Cn - ilość punktów za cenę oferty

Gn - ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi

3. Zamawiający informuje, że należy bardzo szczegółowo wypełnić tabele w formularzu ofertowym

dotyczące  doświadczenia  osób  dysponowanych  na  funkcje  kierownika  budowy  wpisując  nazwę

inwestycji wraz z opisem robót pozwalającym stwierdzić, że wymienione realizacje potwierdzają

posiadanie  doświadczenia  zawodowego  postawionego  przez  Zamawiającego  w  powyższych

punktach jak również okres realizacji inwestycji wraz z okresem pełnienia funkcji  kierowniczych

oraz nazwę i adres Zamawiającego.

4.  Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku  podatkowego

Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie  dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  dolicza  do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z

obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).



XVII.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  będzie  zobowiązany  dopełnić  następujących

formalności:

1. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

2.  Dostarczyć  Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz  podwykonawców, którzy będą

uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

3. W wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące dokumenty :

��oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,

��kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

��kserokopię  aktualnego  zaświadczenia  o  przynależności  do  właściwej  izby,  potwierdzoną  za

zgodność z oryginałem,

��dane dotyczące przewidywanej liczby zatrudnionych na budowie osób.

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązany  jest  do  wniesienia  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie

gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.

2. Zabezpieczenie ustala się na 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3.  Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku

następujących formach:

3.1. pieniądzu;

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3.3. gwarancjach bankowych;

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art.

148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej

kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  gwarancji  bankowych  lub  ubezpieczeniowych,  z  treści  tych

gwarancji/poręczeń  musi  w  szczególności  jednoznacznie  wynikać  zobowiązanie

gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej  kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i  bezwarunkowo, na

pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Jeżeli  okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie



krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6.1. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż

w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

6.2.  Wypłata,  o której  mowa w ust.  6.1,  następuje  nie  później  niż  w ostatnim dniu  ważności

dotychczasowego zabezpieczenia.

7.  Dokonanie  wypłaty  zabezpieczonej  kwoty  nie  może  być  uzależnione  od  spełnienia  przez

Zamawiającego  jakichkolwiek  dodatkowych  warunków  (nie  może  ograniczać  bezwarunkowości

gwarancji/ poręczenia).

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek

bankowy Zamawiającego w B.S. Zdzieszowice Nr 17 8883 1015 2002 0010 5910 0002.

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego,  na którym były ono przechowywane,  pomniejszone o koszt  prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane.

11.  Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  nie  może

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po

upływie okresu rękojmi za wady.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.

1.  Wykonawca  udzieli  na  przedmiot  zamówienia  gwarancji  i  rękojmi  na  okres  określony  w

ofercie, jednakże nie mniej niż 60 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu

umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym

przedmiotu umowy.

2. Istotne postanowienia umowne określają wzory umów, stanowiące załącznik do SIWZ.

3. Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Możliwość

dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

XX. INNE WYMAGANIA

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu

podlegającym  bezpośredniemu  nadzorowi  zamawiającego,  zamawiający  żąda,  aby  przed

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w

takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć

realizację robot budowlanych lub usług – art. 36b ust. 1a ustawy Pzp.



2.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,  wykonawca jest  obowiązany wykazać

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia – art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp.

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, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1.  Sposób  korzystania  oraz  rozpatrywania  środków ochrony  prawnej  regulują  przepisy  ustawy

Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:

1) odwołania wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) skargi do sądu.

XXII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca

ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.

2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji

przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty, ponieważ zgodnie z

zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu

zamówienia w cenie ryczałtowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

sporządził: Artur Gasz

Zdzieszowice, dnia 04.03.2020 roku

Dokumentację zatwierdził:

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



OFERTA – wzór nr 1

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pieczątka Wykonawcy/ów)

DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

1. Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP,
na stronie internetowej, zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej brutto wynoszącej
                                                                                        

          …………………..………… zł

2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie : ……………………….. .

3.  Udzielamy gwarancji i rękojmi na okres  …………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym robót

budowlanych .

4. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SIWZ i

we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do:

��wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  art.  147  ustawy  Prawo

zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto,

- podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy



7. Oświadczamy, że złożona oferta

    nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami

        o podatku od towarów i usług;

    prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o

        podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

        których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich

        wartość bez kwoty podatku.

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi  Wartość bez kwoty podatku

8. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:

     żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa

         w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

     wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

         w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie

         mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji Numery stron w ofercie

od do

        Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………………………………...

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

9. Oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo jest średnim lub małym przedsiębiorstwem

   Tak

    Nie

10.  Przystępując do  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  składamy

oświadczenia,  że:  zapoznaliśmy  się  z  dokumentami  przetargowymi  w  tym:  dokumentacją

techniczną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy i przyjmujemy

je bez zastrzeżeń.

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy



11. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury

przetargowej  stanowiące  integralną  część  SIWZ,  wyszczególnione  we  wszystkich  przesłanych  i

umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego (www.bip.zdzieszowice.pl).

12.  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Oferta złożona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer ...…

do strony numer ...... (łącznie z załącznikami).

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy

4

 
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa  Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres  Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp,

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy

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

………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

(wypełnić  w przypadku,  jeśli  w/w podstawy mają miejsce  -  w przeciwnym razie  niniejszy punkt  przekreślić  z

dopiskiem „nie dotyczy”).

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy

4) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

tj.:

…………………………………………………………………….…………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy



5) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą

oraz zostały  przedstawione  z  pełną świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego w błąd  przy

przedstawianiu informacji.

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

Nazwa  Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres  Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą

Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w
rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ponieważ dysponuję kierownikiem
budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia w specjalności:

a) drogowej (kierownik budowy). 

2) Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego
ponieważ  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  o  udzielenie
zamówienia wykonałem  minimum 2 roboty budowlane, każda polegająca na budowie,
przebudowie lub remoncie nawierzchni tłuczniowej o powierzchni min. 400 m2.

3) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z

prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o powierzeniu wykonania części
zamówienia podwykonawcom

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą

oświadczam, że:

       zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców*

lub

zamierzam  powierzyć  wykonanie  następujących  części  zamówienia
podwykonawcom:*

Lp.
 Zakres robót do wykonania

przez podwykonawców

Czy znana jest
nazwa

podwykonawcy
tej części

zamówienia?

Nazwa podwykonawcy, adres
WYPEŁNIĆ, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono

TAK

 TAK  

 NIE  

 TAK 

 NIE

 TAK 

 NIE

Oświadczam, że wyżej wymienieni
podwykonawcy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12÷22
oraz art. 24 ust. 5 pkt  1, 8 ustawy
Pzp 

UWAGA 

Stosownie  do  treści  art.  36ba  ustawy  pzp  zamawiający
informuje, że jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania
części zamówienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi
w trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie
Zamawiającego  przedstawi  oświadczenie  lub  dokumenty
potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego
podwykonawcy.

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres  Wykonawcy   . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...........

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ……...……… na stronie internetowej Zamawiającego informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców,

którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,

należących do tej samej grupy kapitałowej *)

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

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

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

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

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

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

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

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

__________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu

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

o której mowa w ust. 1 pkt 23.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________

………………………………………………...                                                                           ……………………….………………..                                                
         Miejscowość, data                                                                                                           pieczęć i podpis upoważnionych                                                   
                                                                                                                                                          przedstawicieli firmy



Wzór przykładowy

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja (My) niżej podpisany (ni)

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

działając w imieniu i na rzecz :

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

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:

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

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

Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

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

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty

dostęp do moich zasobów podaję:

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

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

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

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

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

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

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

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

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

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

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

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

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

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

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

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

Uwaga:  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 ustawy
Pzp  odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą za  szkodę  Zamawiającego  powstałą  wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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