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I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina 
Poczesna z siedzibą w Poczesnej, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, tel.: (0-34)32-74-116,    
fax. (034)32-74-116, wew. 48, strona internetowa Zamawiającego www.poczesna.pl              
e-mail: poczesna@poczesna.pl, w której imieniu występuje Wójt Gminy Poczesna.   
 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ), 
zwaną dalej ustawą  

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu : 
 Biuletyn Zamówień Publicznych : nr 94089-2016 z dnia 20.06.2016 r.  
 strona internetowa Zamawiającego – www.bip.poczesna.pl 
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie chodnika 

wraz z odwodnieniem  w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – etap III 
Zakres robót obejmuje: 

 
a) budowę jednostronnego chodnika na odcinku od km  13+961 do km 14+950   
b) budowę odwodnienia kanałem deszczowym na odcinku km 13+961 do km 14+950  
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  dokumentacja projektowa – załącznik 
nr 9 i 10, przedmiary – załącznik nr 11 i 12 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszej specyfikacji oraz aktualne Wytyczne 
techniczne ZDW w Katowicach. Przedmiary robót są materiałami pomocniczymi do 
określenia ceny wykonania zamówienia i powinny być zweryfikowane pod względem 
zgodności z projektami i ze stanem faktycznym przez Wykonawcę podczas przeglądania 
projektu i wizji w terenie. 
 
3.    Wspólny słownik zamówień: 
-  CPV  45233222-1 - roboty budowlane  w zakresie układania chodników i asfaltowania 
-  CPV     45232451-8 – roboty odwadniające i nawierzchniowe 
 
4. Wytyczne: 
 
Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych. 
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców 
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
5.Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji w terenie w celu lepszego 
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zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizja nie jest obowiązkowa, Wykonawca może 
ją odbyć we własnym zakresie. 

  

IV. Zamawiający   przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,  o których mowa w 

art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

− od daty podpisania umowy do 30.11.2016 rok 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 
1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o załącznik nr.5 Wykaz 
wykonywania robót. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże,że 

       w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno 
zadanie odpowiadającego swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 
budowa, przebudowa, remont  chodnika wraz z odwodnieniem na kwotę co najmniej                  
800 000,00 zł  brutto  oraz załączy dowody dotyczące, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

  Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia” oznacza: wykonanie robót polegających na robotach 
związanych z budową, przebudową lub remontem chodnika wraz z odwodnieniem. 
 
1.2. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o załącznik nr 6 – Wykaz osób,  
oraz załącznik nr 7 Oświadczenie  o posiadaniu wymaganych uprawnień. Warunek 
zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie (wraz z podstawą do 
dysponowania) osobą lub osobami  zdolnymi do pełnienia  samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie – kierownika lub kierowników budowy/robót branży drogowej i instalacyjnej 
z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy/robót branży drogowej   i 
instalacyjnej na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, 
remoncie chodnika z odwodnieniem o wartości: min. 400 000,00 zł brutto odwodnienie i          
min. 400 000,00 zł brutto chodnik , posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do 
prowadzenia robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej.  
 
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane z ustawą Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.z 2016r. poz.290) art. 12 ust.1 ppkt2, ust 7 art. 12a  lub 
uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie 
ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały 
uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą 
spełnić warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2016 r. poz.65) Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować 
decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług 
transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady, izby inżynierów, albo udokumentować, 
że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 
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Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika 
budowy/robót powinien pozwalać na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym w 
dokumentacji. 
  
2. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polegającego na wiedzy                            

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia.  

 
3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe 
wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni 
kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BIP. 
 
 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp 
 
1. W zakresie potwierdzenia wykazania spełniania przez wykonawcę   warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu,  należy przedłożyć : 

1.1. oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone 
(podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną - jedynie w sytuacji jeśli każdy z 
nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie). 

1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik    
nr 6 do niniejszej SIWZ oraz informacje o tych osobach sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, z podaniem informacji na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz załączyć 
oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 7 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 
potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i  doświadczenie); 

1.3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania sporządzony według wzoru 
stanowiącego  załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz z załączeniem dowodów (t.j. 
poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
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budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane 
będzie ich łączne doświadczenie), 
. 

 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
na zasadach określonych   w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 
trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. 

 Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien 
wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu 
się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas 
udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. 
Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym 

podmiotem 
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy 

wykonywaniu zamówienia 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, ustawy 

Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

 
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 

ustawy Pzp należy przedłożyć : 
 

2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy Pzp; 

2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

2.5. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 
należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

          2.5.1  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w     
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej – wzór zał. nr 4 do SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada : 

1) dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

 2) Dokumenty, o których mowa w 2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ppkt 
2.3  powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania Ofert.   

 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1), 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis 
punktu 2) stosuje się odpowiednio. 

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby 
zarządzające wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu  sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tych osób 
dotyczące ich niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W  przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób 
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób.  

   
3. Wykaz dokumentów, które wykonawcy zobowiązani są przedłożyć w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp – grupy kapitałowe 

 

3.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  Pzp 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

 
1)  Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 
do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 

 
 
4.  Dokumenty winny  być przedstawione w formie oryginału. 
 
VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
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WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 

1. .Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie,za pośrednictwem  faksu na 
nr tel. +48 (34) 327-41-26 lub 66, lub (34) 327-41-16 wewnętrzny 48 lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail poczesna@poczesna.pl. Osoba do kontaktu: 
Dagmara Młyńczyk tel.: 34 327 41 16 wew.13  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu. W takim przypadku każda ze stron, na żądanie 
drugiej strony, ma obowiązek potwierdzić fakt ich otrzymania. 

3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań i 
wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania. 

4. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące treści SIWZ w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający umieszcza na 
stronie internetowej http://www.bip.poczesna.pl 

5.  Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami celem 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej http://www.bip.poczesna.pl    

7. W przypadku modyfikacji SIWZ Zamawiający stosuje zasady określone w art. 38 ust. 6 
ustawy Pzp 
IX PODMIOT WSPÓLNY KONSORCJUM 
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum).  W 
takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
 
  1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie,                                                                                              
2. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,                                         
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem konsorcjum),                                                                                                               
4.Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum,                            
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) składają 
dokumenty lub oświadczenia, z których treści wynikać będzie, że razem/łącznie spełniają 
warunki udziału w postępowaniu.                                                                                                      
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, (polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, oraz na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
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podmioty.                                                  
 7. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu. 
 
 
X WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
XI TERMIN WIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie 
okresu związania z ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

 
 
XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
Oferta musi być własnoręcznie podpisana (każdy dokument i załącznik osobno) przez osoby 
uprawnione do reprezentowania zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę 
upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy co musi być potwierdzone 
załączonymi dokumentami.  
Wszystkie poprawki muszą być jednoznaczne, naniesione czytelnie oraz opatrzone 
imiennym podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej. 
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ. 
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP wszystkie oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny 
być złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub oddzielone w złożonej ofercie, opatrzone 
klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania – tajemnica przedsiębiorstwa”. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób 
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno 
być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza 
za zgodność z oryginałem. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres Zamawiającego. 
Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób: 
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„OFERTA PRZETARGOWA –  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w 

gminie Poczesna – etap III” 
NIE OTWIERAĆ PRZED 05.07.2016 r godz. 10.00 

 
Zaleca się by w lewym górnym rogu koperty znajdowała się pieczęć firmowa 
wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu. 
 
 
XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 28 (sekretariat). 
 
Termin składania ofert upływa 05.07.2016 r. godz.10.00   
Oferty zostaną otwarte w dniu  05.07.2016 r. godz. 10.30 w siedzibie 
Zamawiającego pokój nr 31. 
 
 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana PLN cyfrowo i w 

słowach z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. - podana w załączniku nr 1  do 
SIWZ.   

2   Cena może być tylko jedna , nie dopuszcza się wariantowości cen. 
3.. Cenę wykonanych prac Wykonawca określi na podstawie, kalkulacji własnej lub danych 

rynkowych. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie 
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

     Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając pełen zakres zamówienia 
określony w niniejszej specyfikacji  

4.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 
wprost z dokumentacji przetargowej. 

5. Cena musi być zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, 
że końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w walucie polskiej. 

7. Zgodnie z definicją ceny zawartą w art.3  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o 
informowaniu                    o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r. poz. 915). 

 
XV. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert przez zastosowanie kryterium ceny – waga kryterium : 
95pkt, oraz terminu   płatności 5pkt. 
2. Zamawiający stosować będzie ocenę punktową. 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów. 
4. Do obliczenia punktów dla kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór: 
 
a)  cena ofertowa – 95 pkt. 
b) termin płatności za fakturę jakiego udzieli Wykonawca – 5 pkt. 
     Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę    
     punktów, wyliczoną w następujący sposób: 
 
ad. a) cena ofertowa 95 pkt- wg następującego wzoru: 
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N 
 

I P =   -----   x  A 
B 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 
I P – liczba punktów, 
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert, 
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 95 pkt. 
 

Uwaga! Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku. 

 
ad. b) termin płatności za fakturę jakiego udzieli Wykonawca – maksymalna ilość 
punktów jaką może otrzymać Wykonawca to 5 pkt.   

A. 21 dni   -  2 PKT, 
B. 30 dni   -  5 PKT, 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 
 
5. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 

6. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z 
możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy PZP. 

 
XVI OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 
 
Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
http://www.bip.poczesna.pl  
Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu. 
 
XVII. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności: 
- w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do 
realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę 
z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z wskazaniem części usługi powierzonej do 
wykonania, 

− wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki 
cywilnej lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron  regulującą 
ich współpracę, 

− dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony obliczony na podstawie 
przedmiaru robót, 

− dostarczenia Zamawiającemu dokumentów (oryginał lub kopia potwierdzona 
zgodnością z oryginałem) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca Prawo 
budowlane (Dz. U. Z 2016 poz. 290), 

− wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed jej zawarciem, 
−  



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – etap III” 

 1

 
 XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 
1. Zgodnie z zapisami wzoru umowy wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % przedstawionej w formularzu ofertowym ceny ofertowej brutto. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2014r. , poz. 1804 t.j.). 
3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.   
Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto 
zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy w Poczesnej  
nr konta: 04 8260 0006 2000 0000 2176 0005 
przedstawiając zamawiającemu potwierdzenie przelewu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, 
o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
4. Poręczenie lub gwarancja musi zawierać klauzulę o nieodwoływalności oraz zapewnić 
bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. Zamawiający ma 
prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia. 
 
 
ROZDZIAŁ XIX. ZAWARCIE UMOWY 
 
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANYCH PODWYKONAWCÓW 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w swojej ofercie, którą część zamówienia będzie 
wykonywał podwykonawca. 

2. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za prace wykonane przy pomocy 
podwykonawcy będzie się odbywało na zasadach określonych w projekcie umowy. 
3. W przypadku zawierania przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a 
także projektu jej zmiany, oraz w terminie 7 dni poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.  
4.  Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia u Zamawiającego projektu lub umowy, może 
wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. 
5. Umowy o podwykonawstwo powinny spełniać, pod rygorem zgłoszenia przez 
Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń, następujące wymagania:  

5.1. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie 
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może być krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego;  
5.2. termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni;  
5.3. umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg uczestniczenia przedstawiciela 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w naradach koordynacyjnych, jeśli temat 
narady dotyczy prac wykonywanych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę;  
5.4.w umowie musi zostać wskazana osoba do kontaktu ze strony podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy;  
5.5. umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg udziału podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w odbiorach usług, jeżeli odbiór dotyczy usług wykonywanych 
odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  
5.6. zakres usług określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót 
określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  
5.7. wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem zakresu prac wykonanych 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  
5.8. termin wykonania prac określony w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż termin wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  
5.9. sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz umową zawartą pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYM 
WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a 

także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie 
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27, ust. 2 ustawy PZP. 

4. Odwołanie wnosi się: 
1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27, ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy 

2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
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w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej, 

3. wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 a) i b) – odwołanie wnosi się  
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

7. Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał  
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP 
zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI 
ustawy PZP. 

 
ROZDZIAŁ XXII. POSTAOWIENIA KOŃCOWE 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

ROZDZIAŁ: XXII. Postanowienia końcowe  

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.poz 2164). 
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   Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 
 
 
 

Formularz Ofertowy 
na wykonanie zadania pn. „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w 

gminie Poczesna – etap III” w trybie przetargu nieograniczonego  

Dane dotyczące oferenta 
Nazwa .................................................................................................................. 
Siedziba ............................................................................................................... 
Nr telefonu/faksu ................................................................................................. 
Nr NIP .............................................................................. 
Nr regon ........................................................................... 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 

Gmina Poczesna 
ul. Wolności 2 
42 – 262 Poczesna 
tel/fax (34) 32 – 74 – 116 

Zobowiązania oferenta: 
 
Zobowiązuję się do wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – etap III” 
za kwotę:  
 

− wartość zamówienia netto: ...............................zł  
        (słownie :........................................................................................................) 
− wartość zamówienia brutto: ……………………zł 
       (słownie : ……………………………………………………………………………) 
        w tym należny podatek VAT ................zł  

1. Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 
5) udzielamy gwarancji na okres 5 lat na wykonany przedmiot umowy. 

2. Oświadczamy, że: 
      - zamówienie wykonam/y samodzielnie*) 
       - niżej wymienioną część zamówienia powierzamy podwykonawcy *): 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   
umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 
                                                    

______________________________ 

                                                                       ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy , pieczątka)  
*)    -  niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do SIWZ  

 
 
 

 

  
                       

    
 

 
 
 
 

Oświadczenie  
 
 

 
1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym   

zamówienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie i dysponuję(emy) potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
3) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. 
 

 

 

 
.........................., dn. _ _ . _ _ .2016r.                                             ................................................ 

podpis osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy/ pieczątki 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 

 
                       
 

    
 

 
 

 
 
 
 

Oświadczenie  
 

 
 
 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na……………………………..................................... 

 oświadczam/my, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie 

art.24 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................., dn. _ _ . _ _ .2016r.                                 ............................................................. 

podpis osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy/ pieczątki 
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- Załącznik Nr  5 do SIW 

 
 

  
                       
 

    
 

 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

 
Oświadczamy, że wykonaliśmy następujące roboty : 
 

Lp. Nazwa zadania 
miejsce wykonania 

Termin realizacji 
rozpoczęcia/ 
zakończenia 

Wartość brutto 
robót 

 
Rodzaj prac Zamawiający 

 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 

    

 
Do wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane 
należycie.  
 
 
 
 

 
.........................., dn. _ _ . _ _ .2016r. 

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

. 
   Podpis i pieczątka Wykonawcy lub  

     uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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- Załącznik Nr  7 do SIWZ 

                 
 

     
                       
 

    
 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 

Nazwa firmy 

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

Adres firmy 

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

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

.... 

 

 

Działając z upoważnienia w/w wykonawcy, niniejszym oświadczam, że osoby 

(wymienione w zał. nr 5 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
.........................., dn. _ _ . _ _ .2016r.                                              
 

 

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

. 
   Podpis i pieczątka Wykonawcy lub  

             uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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- Załącznik Nr 6 do SIWZ  
 

 
  

                       
 

    
 

 
 

 
 
 

 

 
WYKAZ OSÓB, 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
 

Doświadczenie 
(lata)  

i wykształcenie  
 

Kwalifikacje w 
zakresie 

wykonywanych 
czynności 

(Nr i data wystawienia 
uprawnień) 

Podstawa do 
dysponowania tymi 

osobami  
(1niepotrzebne 

skreślić) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1dysponuję / będę 
dysponował 

 

 
   *Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, do oferty 

należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia tych osób. 
 

 
 

 
.........................., dn. _ _ . _ _ .2016r.                                              
 

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

. 
   Podpis i pieczątka Wykonawcy lub  

             uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  do SIWZ  

                       
 

    
 

 

 
 

 
 

Informacja 
 
o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) 
 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  
 

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – etap III 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 

informuję, że moja firma na dzień składania ofert: 
1) należy do grupy kapitałowej*) 

2) nie należy do grupy kapitałowej*) 

 
 

UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze 

zm.), zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
.........................., dn. _ _ . _ _ .2016r.                                              
 

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

. 
   Podpis i pieczątka Wykonawcy lub  

             uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
*)    -  niepotrzebne skreślić 
 
 

 

 

 

 


