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Z A T W I E R D Z A M:
Kunów, 12.08.2019 r.

................................................
Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający:

Gmina Kunów
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów
tel./fax 41/26-13-174, 261-13-62, 261-13-56
Strona internetowa: www.kunow.pl
adres e-mail: urzad@kunow.pl,

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG
NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

„Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do km
0+100”

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900,
km 0+000 do km 0+100”
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej Kunów ul. Małachowska na działce nr
ewid. 3900 o następujących podstawowych parametrach:
- długość odcinka drogi objętej przebudową - 100 m
- szerokość jezdni odcinka - 5,0m będzie pełnić funkcję ciągu pieszo-jezdnego
Przebudowa drogi:
− wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
− wykonanie nowej galanterii drogowej,
− wykonanie nowego oznakowania pionowego,
− poprawa odwodnienia poprzez przełożenie istniejących wpustów ulicznych,
− wykonanie nowej nawierzchni zjazdów,
− zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi, zgodnie z
wymogami Gestorów sieci.
3.3. Przedmiar stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 9 do SIWZ).
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3.4. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane
w dokumentacji technicznej, przedmiarze oraz w SIWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
(uproszczony opis techniczny, przedmiar robót oraz SIWZ) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się
i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub
niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej
staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Sposób ustalenia rozbieżności w dokumentacji określony zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7
do SIWZ.
3.5. Realizacja czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowana
niezwłocznie na żądanie Zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania
zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej
w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Wykonawca
w ramach gwarancji będzie zobowiązany do ewentualnego uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych. Koszty
związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca.
3.6. Wykonawca winien zapoznać się ze SIWZ; placem przeszłej budowy (zalecane), dokumentacją techniczną
oraz przedmiarem robót, tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący
prawidłowe i kompletne wykonanie zamówienia.
3.7. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki
towarowe lub pochodzenie, nadmienia się, że wszystkie użyte w projekcie technicznym, przedmiarze robót
nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów
jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując
oznaczenie konkretnego
producenta, dostawcy lub produktu, dopuszcza możliwość składania „produktów” równoważnych, o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu
(nie gorszych). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy Pzp ma obowiązek wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
3.8. Sposób wykonania zamówienia: roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją
techniczną, przedmiarem robót i wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, zgodnie z wiedzą techniczną
i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
3.9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
3.10. Stosownie do postanowień zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie w ocenie Zamawiającego jest
wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem):
a) wykonywanie robót ziemnych oraz robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod
nawierzchnię drogi,
b) wykonanie robót związanych z układaniem i montażem elementów odwodnienia,
c) wykonanie robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
3.11. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca lub podwykonawca
w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni
wykonywać. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3.12. W przypadku konieczności zastąpienia w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności, o których
mowa w pkt 3.10 lit. a) - c) innymi pracownikami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
informacji o zmianie pracowników. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 dni od dokonania
zmiany.
3.13.Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
w art. 29 ust. 3a:
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej w pkt 3.10 lit. a) - c) czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania
ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
c) przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na
miejscu wykonywania świadczenia.
3.14. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób:
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
w pkt 3.10 lit. a) - c) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz z 2019 r. poz. 730, (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, dat urodzenia, itp. imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji, informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania) oraz 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, str. 1), dalej
„RODO”.
3.15. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego oświadczeń i/lub 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 pkt 3.10 lit. a) - c) czynności.
3.16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.10 lit. a) - c) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, tj.:
- za niewywiązywanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt 3.11 w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia,
- za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania prac budowlanych innym osobom niż
wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 3.11 w wysokości 500 zł. dziennie za każdy dzień pracy
takiego pracownika,
w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.14 lit. a) i b) SIWZ
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł brutto;
- w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 3.14 lit. a) i b) SIWZ lub
zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę (podwykonawcę), Zamawiający ma
prawo od umowy odstąpić.
3.17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
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4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej,
nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do
10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót
budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. W przypadku
zastosowania przedmiotowego przepisu Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia księgi
obmiarów.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji.8.1 Termin zakończenia
przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
8.2 Wymagany termin rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane – rękojmia za wady na
wykonane roboty i użyte materiały wynosi 60 miesięcy, a gwarancji należytego wykonania minimum
36 miesiące (gwarancja jakości na wykonane roboty i użyte materiały). Okres rękojmi i gwarancji na
wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych
bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót.
9. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.1
zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia
ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.2
złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia,
a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane
w SIWZ dokumenty w zakresie:
9.2.1

spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.2.2

braku podstaw do wykluczenia

9.2.3

potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych

9.3 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3
w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 dotyczący
przesłanek wykluczenia z postępowania.
9.3.1

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać
się z dokumentami;
b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu
Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;
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c) w odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self - cleaning.
W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość
przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do
wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną
krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do
zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim
przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle
przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia
wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
9.4

Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz
braku podstaw do wykluczenia;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz
z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3.
9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;

a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć 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,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi
lub dróg o wartości całkowitej minimum 200 000,00 zł brutto
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć 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;
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobą:
co najmniej jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do objęcia
funkcji Kierownika budowy. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane
przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i posiada doświadczenie zawodowe, jako inspektor
nadzoru lub kierownik robót/budowy na m.in. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) robocie
budowlanej związanej z budową i/lub przebudową i/lub remontem drogi
Do wykazu w stosunku do Kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby
samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 2019 r. poz. 577) przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji
w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN. W
przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia
Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres. W
przypadku opłacania polisy w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.
Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez
inny podmiot;
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.
2. 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.
3. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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d)

e)

czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie
o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie
Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy i w tym zakresie Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie;
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę, 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 2019 r. poz. 243 i 326) 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 2019 r. poz. 498); - wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany
dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, 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;
c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawiony 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;
d) Kolejnym wymaganym dokumentem jest: oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i 2244).
9.4.5

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 9.4.4, składa
odpowiednio, że:
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a) 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
c) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju,
w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty wskazane, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym
- ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych
osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio.
9.4.6

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych
w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11
ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym:
9.5.1 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich
identyfikację.
9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe
o których mowa w pkt 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.
9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w pkt 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na
wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie
w wyznaczonym terminie wezwie tego Wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających
informacje w złożonym oświadczeniu.
9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej
to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona

Strona 8 z 18

Znak sprawy: IGP.I.271.7.2019
wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót).
10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w pkt
9.4.4 SIWZ.
11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy)
jest zobowiązany do:
11.1.1. określenia w złożonej ofercie (załącznik do SIWZ) informacji, jaka część przedmiotu
zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych.
11.1.2. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych
podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.
11.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do
143d ustawy Pzp.
11.1.4. zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, zobowiązuje
Wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia
i dokumenty są składane na zasadach określonych w SIWZ jak dla Wykonawcy).
11.1.5. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia na zasoby których
Wykonawca się powołuje, zapisy pkt 11.1.4 stosuje się odpowiednio.
11.1.6. jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11.1.7. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11.1.8. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
11.1.9. za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych
podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia.
12. Informacje dotyczące warunków składania ofert
12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Oferta musi zawierać:
x
1.

13. 1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma
wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy dokumentacji
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technicznej, przedmiaru robót oraz zapisy zawarte w SIWZ. Przedmiar robót jest uzupełnieniem
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie
zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
2.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.2 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ)

3.

Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ)

4.

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

5.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o
udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”w SIWZ.

x
1.

13. 1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych - składane
na wezwanie Zamawiającego
Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 do SIWZ

2.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2
b) - załącznik nr 6 do SIWZ

3.

Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym
warunkiem 9.4.3 SIWZ

X

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ustawy.

4.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z
opisem w pkt. 9.4.4 a) SIWZ

5.

zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. b) SIWZ

6.

zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie
z opisem w pkt. 9.4.4. c) SIWZ

7.

oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i 2244) – załącznik nr 2 do
SIWZ

8.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do
wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w pkt 9.4.4 )
13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do
oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za
kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności.
13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa” i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie
oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi
dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, oprócz pełnomocnictw,
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione
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w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie
zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy
wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub
pełnomocnika.
13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego były
sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku
wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi
się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona,
która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony
przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Adres e-mail i numer faksu zostały podane w pkt 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty, w tym
uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku
składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów, w tym
uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za
nieskuteczne, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
W sprawie przedmiotu zamówienia – Małgorzata Mazur, tel. 41 261 31 74 wew. 51
W sprawie procedury – Marta Janik, tel. 41 261 31 74 wew. 68
15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30
w siedzibie Zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych Zamawiający nie udziela informacji
wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze
organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane
pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.
16. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
19.2. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami określonymi
w SIWZ.
19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
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„Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do km 0+100”
„Nie otwierać przed 27.08.2019 r. godz. 10:45”.
19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.
20. Miejsce i termin składania ofert.
20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 27.08.2019 r. do
godz. 10:00.
20.2.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 27.08.2019 r.
godz. 10:45.
21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
21.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji składa
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
22. Sposób obliczenia ceny oferty
22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów
i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane
z analizy dokumentacji technicznej, przedmiaru robót oraz zapisy zawarte w SIWZ. Przedmiar robót
jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny
za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
22.2 W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem
robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do
wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu
zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i SIWZ.
22.3 W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający z dokumentacji, jak
również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tj.:
•

koszty organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów
ruchu drogowego. Koszty podłączenia mediów i opłat za media (woda i energia elektryczna) ponosi
Wykonawca robót,

•

koszty segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego
pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu
budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania,

•

koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, pomiarów, sprawdzeń
i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
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•

koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej: tyczenie, bieżąca obsługa geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza w trzech egzemplarzach, uzgodnienia w ZUD,

•

koszty zabezpieczenia placu budowy i odpowiedniego oznakowania,

•

koszty opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu,

•

koszty zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych sprawdzeń, prób, badań i przygotowania
dokumentacji odbiorowej,

•

inne koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

22.4 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po
przecinku.
22.5 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca
wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
22.6 W okolicznościach, o których mowa w pkt 22.4 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
22.7 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert
na podstawie kryterium:
Nr kryt.

Znaczenie

Opis kryteriów oceny

1

Cena brutto (C)

60%

2

Gwarancja (G)

40%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
22.8

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość
punktów jaką może
otrzymać oferta
za dane kryterium

60 %

60 pkt.

40%

40pkt.

Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
1

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie
odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
Gwarancja

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym pola określającego długość
2 okresu gwarancji będzie to równoznaczne z
udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.
Za udzielenie gwarancji na okres:
poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona
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• 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt.
• 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 20 pkt.
• 60 miesięcy , Wykonawca otrzyma – 40 pkt.
Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C+ G
Gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
G - Punkty przyznane w kryterium gwarancja

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
22.8

Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie
w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych
okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy.

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
23.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
23.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
23.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
23.1.4. Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
23.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 23.1.1. do
23.1.4. na stronie internetowej.
23.3. Zamawiający zawiadomi o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może
być zawarta ze wskazaniem miejsca oraz formy podpisania umowy.
23.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny, chyba że zajdą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
23.5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
23.5.1. Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby
powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),
23.5.2. Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej
oferty,
23.5.3. Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową.
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23.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć
następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze
zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).
24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
25.1. Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na takich warunkach
jakie wynikają z postanowień niniejszej specyfikacji i z projektu umowy (wzoru).
25.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ i/lub
ogłoszeniu o zamówieniu.
25.3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach
i przypadkach:
a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących
konieczność jego wydłużenia,
b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie
zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady
deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, długotrwałe niskie temperatury, powodzie) powodujących
konieczność przerwania robót (zawieszenia ich realizacji), potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru
wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu
przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią,
d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które
nastąpiło po wejściu w życie umowy,
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
f) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
g) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji,
jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
h) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową
terminie,
i) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed
zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami Wykonawcy
robót, tj.: klęski żywiołowej, wykopalisk, kolizji z uzbrojeniem niezaewidencjonowanym.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania o okres niezbędny do
realizacji tych robót,
j) wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych niezbędnych do realizacji zakresu robót
podstawowych, wynikłych w trakcie realizacji robót, w tym przypadku zmianie może ulec termin
realizacji zadania oraz jego wartość.
25.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy,
w następujących przypadkach:
a) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, faktycznych obmiarów,
co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń,
- możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte
w dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
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- możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
- koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
- wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych,
- koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej,
- zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych
w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa
użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania,
usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego,
- koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb
i inspekcji,
- zmiany podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego podwykonawcę spełniającego warunki tego
zamówienia. Dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację
z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji
przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług,
- zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - z uwagi na
nieprzewidziane zmiany organizacyjne. Zmiana ta może nastąpić na inną osobę, która spełnia wymagania
zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym.
25.4a. Strony wyodrębniają:
- roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
- roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których
wykonanie stało się zbędne,
- roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których odbiór
i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, a których nie przewidywała
dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było
przewidzieć w chwili podpisania umowy. Za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały
określone w dokumentacji projektowej, lecz wynikają z wiedzy technicznej lub technologii wykonania robót.
25.5. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 4a może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do umowy,
który poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne przez Projektanta. Protokół konieczności może zostać sporządzony
wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą
z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany,
zawierał będzie: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany w postaci: kosztorysu
różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót przewidzianych umową,
zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych; kosztorysu na roboty zaniechane, rysunki zamienne
sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w dokumentacji
projektowej. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać
opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian technologicznych
oraz autora dokumentacji projektowej. Kosztorysy, o których mowa powyżej muszą zostać sprawdzone
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające
z następujących dokumentów: SIWZ, projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta Wykonawcy, a w razie
braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla województwa
świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w w/w
dokumentach. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony
protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy.
25.6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
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25.7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
25.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 25.7 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
26.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
26.1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
26.2. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do
której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

27. 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Kunowie z siedzibą w Kunowie
(27-415 Kunów) przy ul. Warszawskiej 45B, tel. 41 261-31-74, fax. 41 261-31-94, strona internetowa:
www.kunow.pl, adres e-mail: urzad@kunow.pl;
▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie jest Pani Agnieszka
Borowska, tel. 41 261-31-74 wew. 44, adres e-mail: rodo@kunow.pl. *;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Kunów
ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do km 0+100” (znak sprawy: IGP.I.271.7.2019)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53), dalej „ustawa Pzp”
oraz organy zarządzająco-kontrolujące;

▪

Pani/Pana 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 oraz okres wynikający z gwarancji i rękojmi,
a także dochodzenia roszczeń w ramach zawartej umowy;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;

▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

−

*

−

**

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− *** Wyjaśnienie: 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.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).
Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 1a
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3
Załącznik nr: 4
Załącznik nr: 5
Załącznik nr: 6
Załącznik nr: 7
Załącznik nr: 8
Załącznik nr: 9
Załącznik nr: 10
Załącznik nr: 11

Formularz oferty
Oświadczenie o podwykonawcach
Oświadczenie o niezaleganiu
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wzór umowy
Wykaz robót budowlanych
Przedmiar robót
Dokumentacja techniczna
STWiORB
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