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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

 
Nazwa Zamawiającego:    Gmina Masłowice 
Adres Zamawiającego:    Masłowice 4, 97- 515 Masłowice 
Telefon/Fax                            (44) 787- 46-16 
Adres strony internetowej:   www.bip.maslowice.pl 
Godziny urzędowania:   07:30 – 15:30. 

 

Rozdział II 
Tryb udzielenia zamówienia: 

 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka 
Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz ze zmianami 
opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 
811, 915, 1146, 1232, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia 
wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735). 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 
39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
                                                                

Rozdział III 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika szerokości 1,5 mb z kostki 

betonowej szarej grubości 6 cm ograniczonego projektowanym krawężnikiem 
betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni, które należy dołożyć w brakującym 
miejscu, oraz obrzeżem betonowym 6x30x100 cm od strony istniejących działek. 

Ponadto przewidziano remont zjazdów na posesję z kostki betonowej czerwonej 
grubości 8 cm do granicy pasa drogowego o szerokości zgodnej z rysunkiem. Ubytki 
powstałe przy krawędzi jezdni podczas układania krawężnika należy uzupełnić masą 
mineralno bitumiczną. 

Całkowita powierzchnia projektowanego chodnika to 362 m2 natomiast zjazdów 
ok. 218 m2.. Długość projektowanego chodnika: 353 mb. 
 
 

http://www.bip.maslowice.pl/
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Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
- dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ); 
- szczegółową specyfikacją techniczną (załącznik nr 3 do SIWZ); 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
- złożoną ofertą; 
- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa 
budowlanego, 
- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, 
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami 
oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów 
przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież, 
- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).  
 
2.1 Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe czy nazwy producentów, 
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza 
zastosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, 
wymienione z nazwy, pochodzące od konkretnych producentów lub opisane w sposób 
wskazujący jednoznacznie na producenta, markę, typ itp. określają minimalne parametry 
techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i materiały, aby 
spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za materiały równoważne Zamawiający 
uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i 
jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie 
rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach 
zawartych w pozwoleniu na budowę.  

Uwaga 
 Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych 
materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja 
projektowa (załączniki 2 do SIWZ) i szczegółowa specyfikacja techniczna (załącznik nr 3 
SIWZ). 
 
 Przedmiar robót załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
załącznik, pełni wyłącznie funkcję pomocniczą (załącznik nr, 4 do SIWZ). Jeżeli 
przedmiar robót w pozycji podstawa, posiada podstawę wyceny, należy ją traktować 
pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw 
wyceny. 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone 
roboty objęte przedmiotem zamówienia w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i 
warunkami prac objętych przedmiotem przetargu. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8.  
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
  
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 
całości zamówienia Podwykonawcom: 
6.1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 
Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu 
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ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie 
zrealizowana przez Wykonawcę.  
6.2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
6.3) Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 
w terminie 14 dni od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje prawo do 
zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii w/w umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 
6.4) Zamawiający, w terminie określonym w ust. 6.3), zgłasza pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.5). 
6.5) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi.  
6.6) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z 
ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
6.7) Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. 
6.8) Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 6.3), zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.5). 
6.9) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 6.3) uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 
6.10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6.5), 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
6.11) Przepisy ust. 6.2) - 6.10) stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 
6.12) Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać: 
1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, nie 
dłuższy niż określony w § 3 ust.1 , 
4) warunki płatności: 
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a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,  
b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 
5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 
6.13) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę, 
2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 
6.14) Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 6.7) i 6.10) wymagają formy pisemnej i 
zgody Zamawiającego. 
6.15) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
6.16) W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy podwykonawcy nie 
zgłoszonego Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, 
do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, że podwykonawca ten otrzymał 
wszystkie należne mu kwoty za wykonane roboty.  
6.17) Gwarancja i rękojmia wynikająca z postanowień umowy obejmuje także roboty 
wykonane przez Podwykonawców. 
 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
7.1) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
7.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
7.3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
7.4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
7.5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
8. Wymagania organizacyjne: 
Wykonawca jest zobowiązany: 
8.1) zorganizować i zagospodarować zaplecze budowy, 
8.2) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualne 
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 
8.3) po zakończeniu robót doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, dokonać 
demontażu obiektów tymczasowych, uporządkować teren oraz przekazać go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
8.4) oznakować teren budowy, 
8.5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji, naprawić ich i doprowadzić do stanu pierwotnego, 
8.6) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, 
8.7) zapewnić dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
8.8) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na 
bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci, 
8.9) wykonać umowę zgodnie z zakresem umowy i terminem umownym oraz przepisami w 
tym: techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 
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8.10) ponosić koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych, które 
zainstaluje na placu budowy, 
8.11) zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na 
których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, a związane z realizacją 
przedmiotu umowy, 
8.12) umożliwić wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru 
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1999 
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z późn. zm.) oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
8.13) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód, jakie mogą powstać w 
związku z oznakowaniem robót, a nadto z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania 
umowy i to zarówno względem osób trzecich jak i Zamawiającego.  
 
9. Wymagania dotyczące gwarancji: 
9.1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  
9.2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót. 
8.3) Okres gwarancji wynosi…….. lat (minimum 5 lat; zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
8.4) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 
8.5) Okres rękojmi wynosi …… lat (minimum 5 lat; okres zgodny z okresem udzielonej 
gwarancji) i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 
8.6) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie lub telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 7 dni od 
otrzymania zgłoszenia. 
8.7) W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający naliczy 
karę umowną zgodnie z postanowieniami umowy oraz może powierzyć usunięcie wad osobie 
trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia 
Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach 
kodeksu cywilnego. 
8.8) Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 
końcowego zadania, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.  
8.9) Przed upływem terminu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
gwarancyjnego. 

Rozdział IV 
 Termin wykonania zamówienia  
 
Wymagany termin wykonania zamówienia i zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy –  
31 sierpnia 2015 r. 
 

Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków: 

 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór – 
załącznik nr 5 do SIWZ). 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór – 
załącznik nr 5 do SIWZ). 
 
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponowanie, co 
najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy posiadającą 
uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg odpowiedzialną za kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - 
załącznik nr 10 do SIWZ) oraz złoży podpisane oświadczenie, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór - załącznik nr 8 do SIWZ) 
 
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:  
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór 
– załącznik nr 5 do SIWZ). 
 
5) sytuacji ekonomicznej i finansowe: 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie ubezpieczenia OC, 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 
kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).  
 

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane 
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany 
przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
 
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. 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. 
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 2, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
4. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy 
nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z 
udziału w postępowaniu. 
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodną z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych; 
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3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
  

Rozdział VI 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (wzór - załącznik nr 1 do 
SIWZ): 
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ); 
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ); 
A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień 
publicznych - (wzór - załącznik nr 7 do SIWZ); 
A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych 
(pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza). 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa 
następujące dokumenty: 
 
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
B.2) 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. 
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie 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. 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy, określonym w pkt. B.1) – B.3) i A.3).  
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C. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 
C.1) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
(wzór - załącznik nr 8 do SIWZ); 
C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole 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 informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru 
stanowiący załącznik nr 10 do siwz.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców.  
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 
marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 Nr 63, poz.394 ze zm.), 
 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 
 
D.1 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w celu wykazania spełniania warunku, którego opis 
został zamieszczony w rozdziale V pkt.5. 
 
 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez zamawiającego warunku. 
 
E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), B.2), B.3), składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) 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 - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
E.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 
„E.1)". 
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E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
 
F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Stosowne pełnomocnictwo/ upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A.2), A.3), A.4) 
oraz pkt. B.1), B.2), B.3), dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane 
są wspólnie. 
  
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
 
H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
H.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z 
tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
H.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega 
na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą 
dokumentów wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) do B.3) dotyczących każdego z tych 
podmiotów. 
H.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega 
na zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, 
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 
-  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
-  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
 

  Rozdział VII 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
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1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na adres zamawiającego 
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 
 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia –(44) 787-46-16 lub (44) 787-46-25 
(nie dotyczy oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą).  
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę pomimo takiego 
żądania, zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 
podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
wykonawcy z treścią pisma. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu 
wynikającego z regulacji niniejszej specyfikacji.   
 
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić 
o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji 
sposobów. 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
 Dorota Sambor w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 
do 15:30.  
2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest: Dorota 
Sambor w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 
15:30.  
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu 
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 
www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice. 
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

http://www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice
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6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice. 
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści 
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice. 
 

 Rozdział VIII 
Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w 
wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych zł 00/100 gr.). 
2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez 
Wykonawcę tzn.: 
1) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię bankowego polecenia 
przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto 
Zamawiającego; 
2) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez 
Zamawiającego. 
3. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli nie wniósł wadium do 
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o 
którym mowa w art. 46 ust.3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
 
4. Forma wadium. 
1. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 

http://www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice
http://www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice
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2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: 
a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum – nazwy wszystkich Wykonawców), 
b) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia,  
c) wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
d) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 
e) wskazanie sumy gwarancyjnej, 
f) określenie terminu ważności gwarancji, 
g) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia 
pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w 
przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. 
h) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, 
zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą. 
i) dokumenty, o których mowa w punkcie pkt. 1. lit. e - g muszą zachowywać ważność przez 
cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.  

 
5. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego - BSZP O/Wielgomłyny F/Masłowice 67 8973 0003 0030 0030 
1918 0004 z adnotacją „wadium – budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości 
Kraszewice”. 
2) Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz, dopuszczonych przez 
Zamawiającego, należy załączyć w oryginale do oferty. 

 
6. Termin wniesienia wadium. 
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie 
11 p/pkt. 1 SIWZ (tj. do dnia 21.07.2015 r., do godz. 09:00). 
2) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu 
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 
 
7. Zwrot wadium. 
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
8. Utrata wadium. 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika 
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to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

Rozdział IX 
Termin związania ofertą: 

 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
Zamawiającego. 

Rozdział X 
Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo to musi być 
załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a 
także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Tak wydzielone informacje z oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
mają być wyraźnie oznaczone napisem: „TEJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE 
UDOSTEPNIĄĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. 
Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z 
zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 
Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 
podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie 
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty 
wspólnej. 
 
3. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert.  
2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
 

„Oferta – „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice” 
 nie otwierać przed 21.07.2015 r., godz. 9:15" 

 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku 
badania i oceny ofert: 
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 
określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie 
może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa 
zamówień publicznych. 
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających:  



UG.271.8.2015 
„Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice” 

___________________________________________________________________________ 

str. 16 
 

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 
przez zamawiającego 
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta 
wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
7) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, 
czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
 

                                                               Rozdział XI 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Oferty należy składać do dnia: 21.07.2015 r. do godz. 9:00 w siedzibie 

Zamawiającego: Urząd Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 1 

/sekretariat/.  

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 21.07.2015 r., o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4, pokój nr 4 /sala posiedzeń/.  

 

Rozdział XII 
                                             Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej przez Wykonawcę jest dokumentacja projektowa i 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  
7. Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego do SIWZ nie jest podstawą obliczenia 
ceny, stanowi jedynie podstawę informacyjną i pomocniczą. 
8. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
9. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa (w rozumieniu art. 632 kodeksu 
cywilnego) obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ, jest ceną kompletną, 
jednoznaczną i ostateczną, w przypadku rozbieżności w podaniu ceny, Zamawiający uzna za 
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obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.  
10. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, 
określone zostały w niniejszej SIWZ - projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz - wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  

Rozdział XIII 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
1.4. Wniesiono poprawne wadium. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 -100 (100 % = 100 pkt.). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej: 
 
 1.  Cena ryczałtowa brutto - 95 pkt. 
 

Obliczania wartości punktowej kryterium cena: 

oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna ilość punktów = 95 pkt., oferty następnie będą 

oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

C = [Cmin/Cbad] x 95 

 gdzie:  C – liczba punktów za cenę ofertową 

             C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

             C bad. – cena oferty badanej 

 

2. Okres gwarancji – 5 pkt. 

 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium gwarancja za udzielony dodatkowy okres 

gwarancji: 

a) okres gwarancji 5 lat – 0 pkt. 

b) okres gwarancji 6  lat – 1 pkt. 

c) okres gwarancji 7 lat – 2 pkt. 

d) okres gwarancji 8 lat – 3 pkt. 

e) okres gwarancji 9 lat – 4 pkt. 

f) okres gwarancji 10 lat i więcej – 5 pkt. 
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UWAGA: Uzyskana z wyliczenia łączna, maksymalna ilość punktów zostanie ustalona z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń 

matematycznych. 

 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna łączna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
 

Rozdział XIV 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 

punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało 

miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.przetargi.ipzp.pl/ug-
maslowice. 
 
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

http://www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice
http://www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice
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6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 
sam przedmiot zamówienia. 
 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed 
upływem ww. terminów. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 
przesłanek unieważnienia postępowania. 
10. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu: 
a) kserokopie dokumentów (poświadczonych „za zgodność z oryginałem") w odniesieniu do 
osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę jako uczestniczącą w wykonaniu zamówienia: 
- uprawnienia kierownika budowy w specjalności właściwej dla powierzonego stanowiska 
oraz w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia; 
- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiedniej izby samorządu zawodowego; 
b) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

                                                            Rozdział XV 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 
 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z w 
wysokości 10 % ceny ryczałtowej brutto podanej w formularzu ofertowym, które służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwanego dalej 
„zabezpieczeniem”. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 
w art. 148 ust. 1 ustawy, według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
a) pieniężnej - w postaci przelewu na rachunek Zamawiającego nr BSZP O/Wielgomłyny 
F/Masłowice 67 8973 0003 0030 0030 1918 0004. Tytuł przelewu: 
 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przetarg na „budowę chodnika wraz 
ze zjazdami w miejscowości Kraszewice”  
 
b) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;  
c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy musi być zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ust 5 i art. 151 ustawy, 
pozostawiając 30 % zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, o jego wniesieniu w terminie 
decydować będzie data uznania w/w konta Zamawiającego kwotą zabezpieczenia przed 
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zawarciem umowy. 
5. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: gwarancja jest 
samoistna, bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na każde żądanie. 
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 
8. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 14 dni od wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowiący 30 % wartości dotychczasowego zabezpieczenia, 
o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość 
tego zabezpieczenia.  
9. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą 
oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
10. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 
przesłanek unieważnienia postępowania. 
8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 
zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 

 

Rozdział XVI 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy: 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
danych zawartych w ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszej specyfikacji. 

 Rozdział XVII 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na 
które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku 
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uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej Zamawiającego -  www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
11. 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. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 
12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 
15. Kopię odwołania Zamawiający:  
1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
2) zamieści również na stronie internetowej - www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

http://www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice
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19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 

Rozdział XVIII 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego [ ] a także 
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły 
oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków 
zamówienia lub warunki umowy  
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego 
- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
pracy - urzędowania 
4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 
kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający 
wykonuje odpłatnie (cena zł. za 1 stronę - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Masłowice Nr 
96/2011 z dnia 29.12.2011 r.). 
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 
poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Rozdział XIX 
Zmiany w umowie: 

 
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 
stron umowy. 
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana 
przepisów podatkowych, 
2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest 
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obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego,  
3) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców 
zgłoszonych przez Wykonawców, 
4) wystąpienie siły wyższej określonej w umowie, 
5) wystąpienie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk 
żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
6) jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności, 
niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na 
uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ, 
7) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego, 
8)  w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki 
zewnętrzne (np. inne niezależne budowy), 
9) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 
 

Rozdział XX 

Załączniki: 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 – Projekt budowlany; 
Załącznik nr 3 – Szczegółowa specyfikacja techniczna; 
Załącznik nr 4 – Przedmiar robót. 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 
Załącznik nr 7 -Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa 
                         zamówień publicznych;  
Załącznik nr 8 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
                          zamówienia posiadają wymagane uprawnienia; 
Załącznik nr 9 - Projekt umowy. 
Załącznik nr 10 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
                                                                                            
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Masłowice 
                                                                                                  Bogusław Gontkowski 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                   Kierownik zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UG.271.8.2015 
„Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice” 

___________________________________________________________________________ 

str. 24 
 

  

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

 Gmina Masłowice 
Masłowice 4, 97- 515 Masłowice 

 
OFERTA WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na realizację zadania pn: „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice” 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

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

Siedziba....................................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks................................................../....................................................................... 

(pieczęć firmowa z adresem, nr telefonu) 

Nr NIP ….........................................................Nr REGON ……………...................................... 

Dane dotyczące Zamawiającego:  

Gmina Masłowice 
Masłowice 4, 97-515 Masłowice 
NIP: 772-22-59-981, REGON: 590648103 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą: „Budowa 

chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice” przedkładam(y) niniejszą ofertę 

oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). 

 
1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z opisem 

zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 
a) za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

- łączna cena netto (bez VAT ): ……………………………………………………………………..... 

słownie złotych:............................................................................................................................... 

- łączna kwota podatku VAT ………………………………………………….………………….….... 

słownie złotych:……………………………….………………….……………………………………..... 

- łączna cena brutto (z VAT ):………………………………..………………................................... 

słownie złotych: ............................................................................................................................. 

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

b) z następującym okresem gwarancji: 

Oferowany przeze mnie (nas) okres gwarancji wynosi …......…………… lat1.  

                                                 
1
 Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać  oferowany okres gwarancji: 5,  6,  7,  8,  9, 10  i więcej lat. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów.   
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2. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w umowie. 

3. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do wykonania zamówienia w 

terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

4. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane na 

okres wskazany w punkcie 1 b) tej oferty. 

5. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

 
Nazwisko, imię ……….................................................................................................................. 

Stanowisko ..................................................................................................................................  

Telefon …................................................... Fax .......................................................................... 

Zakres pełnomocnictwa*): 

- do reprezentowania w postępowaniu* 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 

*) niepotrzebne skreślić 

6. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert 

określonego w siwz. 

7. Oświadczamy, że projekt umowy (załącznik nr 9 do siwz) został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w 

niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Poświadczam/y wniesienie wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie:  trzy tysiące 

złotych 00/100 gr.), w formie …………………………………………………………………..………  

9. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy: 

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

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

10. Jeżeli oferta ta zostanie wybrana, zobowiązuję/my się do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie 

tj:..............................PLN  (słownie:….........................................................................................) 

przed podpisaniem umowy. 

11. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową dla całości zadania i nie 

wnosimy uwag.  

12. Zastrzeżenia Wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

13. Informujemy, że podwykonawcom zlecimy wykonanie następujących części zamówienia:* 
 
1)………………………………………………………………………………………….……………….. 

2) .……………………………………………………………………..………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………….…. 

* jeżeli Wykonawca nie wypełni pkt. 13) Zamawiający uzna, że wykona on zamówienie 
samodzielni – bez udziału podwykonawców. 
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14. Inne informacje Wykonawcy: 
 
1) Osoba do kontaktów z Zamawiającym…............................................................................... 

Nr telefonu…................................................Nr faksu:................................................................ 

 

2) Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: 

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

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

15. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki: 

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

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

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

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

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

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

            data                        (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                     
do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ    

 
Gmina Masłowice 

Masłowice 4, 97-515 Masłowice 
   

 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy .................................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................ Data ....................................................................... 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
 

„Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice”  
 

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, 
oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w art. 
22 ust. 1 ustawy istotnych dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w 
szczególności:  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 

 

 

 

                           .............................................................. 
                                              (podpis osób(-y) uprawnionej do składania                                                                                       

             oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ      

 

  
 Gmina Masłowice 

Masłowice 4, 97-515 Masłowice 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Nazwa Wykonawcy …………………......................................................................................... 

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

Miejscowość ........................................... Data ……............................................................... 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w 
miejscowości Kraszewice” ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa 
jest wpisana powyżej, oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            …………….................................................. 
                                              (podpis osób(-y) uprawnionej do składania                                                                                       

             oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 

 
                

 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia . 
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Załącznik nr 7 do SIWZ      

 
Gmina Masłowice 

Masłowice 4, 97-515 Masłowice 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Nazwa Wykonawcy …………...................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ……............................................................................................................. 
 
Miejscowość ..................................................  Data ............................................................ 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

„Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice” 
 ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, na mocy, 
art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej: 

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

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

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

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

 

 

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

               (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)     
                  

 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie 
należy do grupy kapitałowej *. 
 
 
 
 
 

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

                                                  (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)                      
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do SIWZ      

 

Gmina Masłowice 
Masłowice 4, 97-515 Masłowice 

 

 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 

 

 
 

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ........................................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................         Data ................................................................. 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
 

„Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice”  
 

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, 
oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 
przedmiotu niniejszego postępowania. 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                           .............................................................. 
                                              (podpis osób(-y) uprawnionej do składania                                                                                       

             oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 10 do SIWZ      

 
Gmina Masłowice 

Masłowice 4, 97-515 Masłowice 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................  
 
Adres   Wykonawcy ................................................................................................................... 
 
Miejscowość ...........................................    Data ............................................................ 
  
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w 
miejscowości Kraszewice” przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia: 
   

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko/ 
uprawnienia 

Funkcja przy 
realizacji zamówienia 
 (Zakres czynności) 

Kwalifikacje zawodowe 
doświadczenie,  
wykształcenie 

Podstawa 
dysponowania* 

 

 
1. 
 
 

    

 
 

2. 
 
 

    

       
 
  
 
 
 
 

             ….…. …………….................................................. 
                                                                   (podpis osób(-y) uprawnionej do składania                                                                                       
             oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 

  
 

 
 


