Bojszowy, dnia 14.03.2017r.
Znak sprawy: ZP.271.3.2017

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r.
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)
na:

„Przebudowę drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S
w Bojszowach”
zgodnie z dokumentacją pn.
„Przebudowa drogi gminnej 670010S – ul. Bliskiej w Bojszowach i przyległej do niej drogi bocznej
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”

Opracował:

Zatwierdził:

…………………………………..

………………………………………

1.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bojszowy
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.
tel. (32) 2189366; fax. (32) 2189071
www.bojszowy.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej PZP, obowiązujących dla
postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 PZP oraz
art. 39 PZP.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej oraz odcinka ul. Chmielnej
w Bojszowach zgodnie z dokumentacją pn. „Przebudowa drogi gminnej 670010S – ul. Bliskiej
w Bojszowach i przyległej do niej drogi bocznej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego”.
Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów, elementów odwodnienia (przepusty wraz ze
ściankami czołowymi, ściek, korytka muldowe, umocnienie skarp rowu), sieci wodociągowej, budowę
kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej.
Szczegółowy zakres prac określają:

Projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 8.1 do SIWZ,

Projekt architektoniczno – budowlany - branża drogowa z odwodnieniem – załącznik nr 8.2
do SIWZ,

Projekt architektoniczno – budowlany – branża elektryczna – załącznik nr 8.3 do SIWZ,

Projekt architektoniczno – budowlany – odwodnienie - załącznik nr 8.4 do SIWZ,

Projekt architektoniczno – budowlany – branża sanitarna (przebudowa sieci wodociągowej) załącznik nr 8.5 do SIWZ,

Informacja BIOZ – załącznik nr 8.6 do SIWZ,

Opinia geotechniczna – załącznik nr 8.7 do SIWZ,

Projekt docelowej organizacji ruchu – załącznik nr 8.8 do SIWZ,

Przedmiar robót – branża drogowa – załącznik nr 9.1 do SIWZ,

Przedmiar robót – kanalizacja deszczowa – załącznik nr 9.2 do SIWZ,

Przedmiar robót – branża elektroenergetyczna – załącznik nr 9.3 do SIWZ,

Przedmiar robót – przebudowa sieci wodociągowej – załącznik nr 9.4 do SIWZ,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża drogowa wraz z odwodnieniem załącznik nr 10.1 do SIWZ,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie sieci oświetleniowej CPV45316110-9 – branża elektryczna – załącznik nr 10.2 do SIWZ,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna (przebudowa sieci
wodociągowej) – załącznik nr 10.3 do SIWZ,

Wzór – istotne warunki umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
3.2. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji a po całkowitym
wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca wykona pomiary geodezyjne
powykonawcze (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – dokumentacja powykonawcza).

3.3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Zamawiający zaleca aby Wykonawca wykonał na swój koszt
inwentaryzację znaków granicznych np. kamieni granicznych.
3.4. Drogi w rejonie prowadzonych robót będą oznakowane zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę
tymczasową organizacją ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu będzie musiał być uzgodniony
z Zamawiającym i zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.5. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, należytą starannością, aktualnie
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik
nr 7 do SIWZ.
3.6. Na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca udzieli Zamawiającemu
minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji.
Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane zostanie potwierdzone przez
Wykonawcę w pkt. II „FORUMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).
Wykonawca rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres udzielonej gwarancji, licząc od dnia
końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu
Cywilnego).
3.7. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą na podstawie zgłoszenia wykonania
robót budowlanych.
3.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy:
Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, tj.: roboty drogowe (robotnicy
drogowi).
Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) przedstawi
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia osób wykonujących w/w czynności, tj.
przedstawi oświadczenia osób wykonujących roboty drogowe potwierdzające, że osoby te są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.
Nie przedstawienie przez Wykonawcę we wskazanym terminie w/w oświadczeń, bądź przedstawienie
oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być
podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych o których mowa w § 13 ust. 2 lit. i wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedłoży raport na
temat stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących roboty drogowe.
Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych i w formie określonej
przez Zamawiającego zobowiązany jest udzielać wyjaśnień w zakresie zatrudnienia osób wykonujących
roboty drogowe.
Nie przedstawienie przez Wykonawcę we wskazanym terminie w/w raportu na temat stanu i sposobu
zatrudnienia osób wykonujących roboty drogowe lub wyjaśnień w zakresie zatrudnienia osób
wykonujących roboty drogowe może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych o których mowa w § 13 ust. 2
lit. i wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

3.9. Nomenklatura:
45.23.31.20-6
45.11.13.00-1
45.11.12.00-0
34.92.21.00-7
45.23.21.30-2

Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty rozbiórkowe
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Oznakowanie drogowe
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.

Okres realizacji przedmiotu zamówienia:
 rozpoczęcie: od dnia przekazania placu budowy
 zakończenie: do dnia 30.10.2017r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
5.1

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1
5.1.2

nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunku udziału w postępowaniu:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, którzy jest ubezpieczany od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 1.000.000,00 PLN.
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że
warunek określony w pkt. 5, ppkt. 5.1., ust. 5.1.2 lit. b) SIWZ spełnia przynajmniej jeden
z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

c)

zdolności technicznej lub zawodowej:


W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z
przedmiotem zamówienia.
Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej lub wewnętrznej,
których zakres obejmował m. in. ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralnobitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości robót nie mniejszej
niż 1.000.000,00 zł brutto.
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 5.1.2 lit. c) tiret pierwszy SIWZ

spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy)
albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje
robót, albo spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy w ramach oddzielnych (odrębnych)
zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót.
Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi
wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 5.1.2 lit. c) tiret pierwszy SIWZ
spełnia na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych
(odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót.


W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w celu wykonania zamówienia
wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia) osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie:
o kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej albo bez ograniczeń w specjalności drogowej;
o kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót
drogowych;
o kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej albo bez ograniczeń w specjalności drogowej (w przypadku gdy
kierownik budowy nie będzie posiadał uprawnień w specjalności drogowej) ;
o kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych;
oraz co najmniej:
a) sześcioma robotnikami drogowymi;
b) jednym operatorem frezarki;
c) jednym operatorem koparko-ładowarki albo spycharki gąsienicowej;
d) jednym operatorem rozkładarki mas bitumicznych;
e) dwoma kierowcami;
f) jednym operatorem skrapiarki;
g) jednym operatorem walca drogowego.
W przypadku kierownika budowy oraz kierownika robót drogowych Wykonawca winien
wykazać, że osoby te posiadają uprawnienia bez ograniczeń w rozumieniu art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
W przypadku osób, o których mowa powyżej (lit. a – g) Zamawiający dopuszcza
możliwość łączenia stanowisk przez jedną osobę, co oznacza, że jedna osoba może pełnić
jednocześnie różne funkcje (np.: kierowca może pełnić funkcję operatora sprzętu,
operator sprzętu może pełnić funkcję robotnika - z zastrzeżeniem dyspozycji, o których
mowa w pkt. 3.8 niniejszej SIWZ, itp.).
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 5.1.2 lit. c tiret drugie
SIWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

5.2. Poza podstawowymi wykluczeniami, określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP:
a) 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 2015r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r.,
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2015r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r., poz. 615).
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia
6.1. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu - wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej
SIWZ.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1.1.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 6.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1.
6.1.2.

6.2.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,
przedmiotowe oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców.
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. do dostarczenia na
wezwanie:

6.3.

1)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

2)

dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł;

3)

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez 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;

4)

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zlega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy PZP w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – potwierdzające
odpowiednio, że:
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
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym to
składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas badania
i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 22a. ustawy PZP.: 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.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
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.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
7.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
7.1.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie w języku polskim.
Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
- faksem na nr: (32) 218-90-71
- pocztą elektroniczną (e-mail): wojt_bojszowy@pro.onet.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje
za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

w sprawach technicznych:
imię nazwisko: Wojciech Boruciński
tel.: (32)2189366 wew. 106,



8.

w sprawach formalnych:
imię nazwisko: Anna Polko
tel.: (32)2189366 wew. 117; fax. (32)2189071;

7.3.

Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się w:
poniedziałek
w godz. 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek
w godz. 7.30 – 15.30
piątek
w godz. 7.30 – 14.00

7.4.

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 – 3
ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.

7.5.

Wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy (nr faksu: 32 218-90-71, poczta
elektroniczna (e-mail): wojt_bojszowy@pro.onet.pl).

Wymagania dotyczące wadium
8.1.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).

8.2.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco:
do dnia 30.03.2017r. do godz. 10:00.

8.3.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert i określony jest w pkt. 9 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez Wykonawcę oferty.

8.4.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 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. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).

8.5.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
nr konta 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: ZP.271.3.2017”.

8.6.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód
przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta
musi być potwierdzona na zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.7.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej
w pkt. 8.4 od b) do e), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego
dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w Referacie
Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, tj. w Urzędzie Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy – pok. Nr 8.
Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

8.8.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 30.03.2017r. do
godz. 10:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim wyprzedzeniem

dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu
potwierdzenie wpływu wadium do dnia 30.03.2017r. do godz. 10:00.
W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.

9.

8.9.

Zamawiający zwraca wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 2 ustawy PZP.

8.10.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione
w pieniądzu, Zamawiający zwraca 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.

8.11.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę w przypadku i na zasadach
określonych w art. 46 ust. 3 ustawy PZP.

8.12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.13.

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.

Termin związania ofertą
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).
Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty, ma być złożona w języku polskim, w formie pisemnej na papierze
przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu, tj. na maszynie, komputerze lub ręcznie - pismem
czytelnym.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ust. 3 ustawy PZP), gdyż w przeciwnym wypadku, oferta
zostanie przez Zamawiającego odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć niżej
wymienione dokumenty i oświadczenia:
1)

Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” („formularz”).
Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2)

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3)

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP. dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4)

Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu
Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego
reprezentacji we właściwym rejestrze.

5)

Dowód wniesienia wadium.

6)

Kosztorysy uproszczone osobno dla każdej branży w układzie (np. Lp.; pozycja z odpowiedniego
katalogu nakładów rzeczowych; opis robót; jednostka miary; ewentualna krotność obmiarów; ilość;
wartość jednostkowa; wartość całkowita netto pozycji) sporządzone na podstawie przedmiarów robót
załączonych do SIWZ;

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie składają jedną ofertę (na FORMULARZU
OFERTOWYM WYKONAWCY), o którym mowa w pkt. 10 ust. 1 SIWZ, przy czym:
 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wskazane w pkt. 10 ust. 2 SIWZ składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy,
 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 10 ust. 3 SIWZ
oraz dokumenty wskazane w pkt. 10 ust. 4, 5 i 6 SIWZ - składają wspólnie wszyscy Wykonawcy.
Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez osobę lub osoby
należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują Wykonawcę
w niniejszym postępowaniu.
Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze
albo ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty
w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa musza być poświadczone za
zgodność z oryginałem notarialnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) – do
oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.
23 ust. 2 ustawy PZP).
W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo
reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty dokument
stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres.
Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:

wskazywać pełnomocnika,

być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum),

wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich zgodność z oryginałem
następująco:

zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”;

datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu;

podpis Wykonawcy i jego pieczęć.
Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez
Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę podczas
przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub zmiany) w treści oferty muszą być
opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być
naniesione czytelnie.
Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Ponadto zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli Wykonawca nie złożył
wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w „FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY” części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez Wykonawcę firm
podwykonawców (pkt. III „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” – załącznik nr 1 do SIWZ).
Zamawiający nie wymaga podpisywania przez Wykonawcę czystych stron złożonej przez niego oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na złożoną przez Wykonawcę ofertę (wraz z wszelkimi
załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale spięta.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone przez
siebie informacje oraz musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez Wykonawcę informacje.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w „FORMULARZU OFERTOWY
WYKONAWCY” (w pkt. V „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” - załącznik nr 1 do SIWZ).
Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które Zamawiający
podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności (art. 86 ust. 4 ustawy PZP).

Uwaga:
Zaleca się, aby Wykonawca w trakcie przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej terenu, który objęty jest
przedmiotem zamówienia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej będą ponoszone wyłącznie przez
Wykonawcę.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w jednej zaklejonej/zamkniętej kopercie (w nienaruszonym, nieprzejrzystym
opakowaniu) w siedzibie Urzędu Gminy w Bojszowach, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35, sekretariat
– do dnia 30.03.2017 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób, aby nie można było
zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert.
Zaklejona koperta/opakowanie, w której znajduje się oferta musi być oznaczona w sposób
następujący:
a) nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
b) nazwa zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S
w Bojszowach”
c) opis: OFERTA - nie otwierać do dnia: 30.03.2017 r., do godz.: 10:15”
d) identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej: nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty po terminie niezgodnym z terminem podanym w SIWZ ponosi Wykonawca.
Oferta złożona po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy PZP) zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Uwaga:
Zewnętrzne oznaczenie zaklejonej koperty/opakowania, w której znajduje się oferta zgodnie z wymogami
określonymi przez Zamawiającego jw., zapobiegnie możliwości przypadkowego lub przedwczesnego
otwarcia oferty.
Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.
11.1.1. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z ppkt. 11.1.2.
SIWZ.
W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio
odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą odnosiły się do nowego
terminu składania ofert.

11.1.2. Zmiana treści SIWZ przez Zamawiającego
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP uwzględniając dyspozycję art. 38 ust. 4a
ustawy PZP.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:
http://www.bojszowy.pl.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 ustawy PZP,
jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje Wykonawców, którym przekazał
SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej: http://www.bojszowy.pl.
11.1.3. Zmiana lub wycofanie ofert
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę składając
Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie lub wniosek. Zarówno zmiany dotyczące treści
składanej oferty jak i wycofanej oferty powinny być opakowane, oznaczone i zaadresowane w ten
sam sposób jak oferta, dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
Do wniosku o wycofanie lub zmianę oferty musi być dołączony dokument uprawniający
Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia
oświadczenia lub wniosku o wycofanie oferty, Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni
informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Żadna złożona do Zamawiającego oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
11.2.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.03.2017 r., o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy
w Bojszowach, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35 – sala narad (parter).

12. Opis sposobu obliczania ceny
12.1.
Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać
się z opisem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia pod względem rzeczowym
i ilościowym określonym szczegółowo w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8.1 – 8.8 do SIWZ),
Przedmiarze robót (załącznik nr 9.1 – 9.4 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) – załącznik nr 10.1 – 10.3 do SIWZ.
12.2.

W celu określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca ma sporządzić
„Kosztorys ofertowy” w formie kosztorysu uproszczonego dotyczący niniejszego zamówienia. Wykonawca
podaje ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji przedmiotowych kosztorysów, a następnie obliczya
ich wartość (wartość = ilość * cena jednostkowa). Cenę jednostkową dla każdej pozycji przedmiotowych
kosztorysów należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Załączone do SIWZ przez Zamawiającego „Przedmiary robót” zawiera opis robót, podstawę wyceny oraz
ilości robót do wykonania objętych niniejszym zamówieniem. „Przedmiary robót” stanowią załączniki nr
9.1 – 9.4 do SIWZ.

12.3.

Wykonawca w sporządzanym „Kosztorysie ofertowym”, określając wartość (netto) za poszczególne roboty
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia winien uwzględnić krotności mogące występować w opisie
poszczególnych robót.

12.4.

Po wykonaniu przez Wykonawcę „Kosztorysów ofertowych” Wykonawca ma zsumować pozycje tych
kosztorysów poprzez dodanie do siebie wartości z poszczególnych jego części.
Po zsumowaniu do w/w wartości Wykonawca ma dodać należny podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 23% i w ten sposób otrzymaną wartość brutto wpisać w pkt. I „FORMULARZA
OFERTOWEGO WYKONAWCY” – który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

12.5.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres robót budowlanych określonych w pkt. 3 SIWZ i uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia.

12.6.

Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich
niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

12.7.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę cena brutto
(z podatkiem VAT) wpisana w pkt. I „FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” (załącznik nr 1
do SIWZ).

12.8.

W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej zmianę
w czasie trwania umowy np.:
 przygotowanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii robót
zanikających i ulegających zakryciu,
 koszty niezbędnych prób i badań związanych z technologią realizacji niniejszego zamówienia,
 wskaźnik wzrostu cen usług i produktów,
 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy dróg,
 koszty związane z odwozem i utylizacją ziemi, gruzu i destruktu asfaltowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
 wzrost cen paliw,
 ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
 obsługa geodezyjna inwestycji w czasie wykonywania robót,
 pomiary geodezyjne powykonawcze,
 inwentaryzację znaków granicznych np. kamieni granicznych (w przypadku kiedy wykonawca podejmie
decyzję o konieczności wykonania przedmiotowej inwentaryzacji),
 koszty związane z wykonaniem stosownych badań laboratoryjnych,
 opracowanie „Programu Zapewnienia Jakości”,
 itp.

12.9.

Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.

12.10.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

12.11.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty będą prowadzone w złotych
polskich na zasadach określonych w § 6 umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

12.12.

Nie dopuszcza się opłat za świadczone usługi w walutach obcych.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, Komisja powołana przez Wójta
Gminy Bojszowy dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena oferty: waga - 60 %



gwarancja udzielona przez Wykonawcę: waga – 40 %

1. W zakresie kryterium „cena oferty”.
Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana według następującej zasady:
- cena oferty: waga 60%
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 punktów.
Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę w pkt. I
Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów
i usług (VAT).
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość
punktów, czyli 60 pkt.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów, obliczona według poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego:
Pco = (Cn : Co) × 100 x 60%
gdzie: Pco – liczba punktów przyznana Wykonawcy w kryterium: cena oferty
Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez Wykonawców
Co - cena przedstawiona przez badanego Wykonawcę
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach
60% - procentowe znaczenie kryterium: cena oferty (waga: 60%).
2. W zakresie kryterium „gwarancja udzielona przez Wykonawcę”.
Ocena ofert w zakresie kryterium: gwarancja udzielona przez Wykonawcę zostanie dokonana według
następującej zasady:
- gwarancja udzielona przez Wykonawcę: waga 40%
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium gwarancja udzielona przez
wykonawcę: 40 punktów.
Wykonawca w pkt. II Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferuje okres gwarancji
udzielanej Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
Minimalny okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę został określony przez Zamawiającego w pkt. 3
ppkt. 3.6 niniejszej SIWZ.
W związku z powyższym okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca w pkt. II Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) nie
zaoferuje okresu gwarancji udzielanej Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym
zamówieniem lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy skutkować to będzie odrzuceniem jego
oferty zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w pkt. II Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1
do SIWZ) okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji
60 miesięcy a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku zaoferowania 60 miesięcznego okresu
gwarancji.
Do oceny kryterium „gwarancja udzielona przez Wykonawcę” będzie brany pod uwagę okres gwarancji
udzielanej Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem określony przez
Wykonawcę w pkt. II Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość
punktów, czyli 40 pkt.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów, obliczona według poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego.
Pgw = (Gbo : Gmax) x 100 x 40%
gdzie: Pgw– liczba punktów przyznana Wykonawcy w kryterium: gwarancja udzielona przez Wykonawcę
Gbo – okres udzielonej gwarancji przez badanego Wykonawcę
Gmax – najwyższy okres udzielonej gwarancji spośród wszystkich proponowanych przez Wykonawców
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach
40% - procentowe znaczenie kryterium: gwarancja udzielona przez Wykonawcę (waga: 40%).
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Po), będącą sumą
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona według poniższego wzoru:
Po = Pco + Pgw
gdzie: Po – suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach: cena oferty i gwarancja udzielona przez
Wykonawcę
Pco – ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty
Pes – ilość punktów przyznana w kryterium: gwarancja udzielona przez Wykonawcę
Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.
Za najkorzystniej zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w obu
kryteriach.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
14.1.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i PZP oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria oceny ofert.
14.2.

W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie
publiczne (art. 23 ust. 4 ustawy PZP).
Termin, na jaki zostanie zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na
wykonanie zamówienia.

14.3.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:
- na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze
najkorzystniejsze oferty oraz zostaną przekazane pozostałe informacje zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1
ustawy PZP.

14.4.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na czas oznaczony w formie pisemnej w terminie
wskazanym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z zastrzeżeniem dyspozycji i warunków określonych w art.
94 ust. 2 pkt. 1 lit. a lub pkt. 3 ustawy PZP.

14.5.

W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert – zgodnie z dyspozycjami
zawartymi w art. 24aa ustawy PZP.

14.6.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,
najpóźniej do dnia podpisania umowy.
15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego
nr 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012 z adnotacją: „Zabezpieczenie - nr sprawy: ZP.271.3.2017”
Zamawiający uzna, że termin wpłaty zabezpieczenia został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało
uznane konto bankowe Zamawiającego.
15.3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
15.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonane, zgodnie z zasadami określonymi
w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
15.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
16. Zmiana istotnych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
16.1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
16.2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zachowaniem
warunków dopuszczalności zmiany umowy określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy PZP.
16.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie (załącznik nr 7 do
SIWZ) w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej
umowy:

Ceny netto określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr
7 do SIWZ) pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany
podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas
szacunkowa całkowita wartość robót brutto, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy (załącznik nr 7 do
SIWZ).
2) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych (prac dodatkowych), na wykonanie
których Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego.
3) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozumianych jako prace, które
były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ale
strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonywanie w inny sposób, np. przy
zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp.
4) Rezygnacja z dotychczasowego podwykonawcy i zmiany podwykonawcy na nowego.
5) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy,
o których mowa w § 4 Wzoru – Istotne Warunki Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
6) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.
7) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy.
8) Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologicznych
ulepszających realizację przedmiotu umowy.
9) Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych.
10) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
1)

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom reguluje Dział VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.
19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty
wariantowe wraz z wybranymi kategoriami oceny, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem
(nr faks: (32) 2189071) oraz elektronicznie (e-mail) na adres: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy PZP została udostępniona na stronie
internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy zawiadomienia
i informacje, dotyczące niniejszego postępowania.
Adres strony internetowej: www.bojszowy.pl
23.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych bez względu na
uwarunkowania Wykonawcy.

24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Nie dotyczy postępowania.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, gdyż nie
posiada odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na jej przeprowadzenie.
25. Wysokość zwrotu kosztów u działu w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo
26.1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:
1) Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych
podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której to
umowie mowa w art. 2 pkt. 9b ustawy PZP.
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3) Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ
wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem postanowień umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności:
strony umowy,
przedmiot umowy,
termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w pkt. 4
SIWZ,
warunki dotyczące odbioru robót budowlanych,
regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane,
odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
warunki płatności (forma płatności),
warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia - zgodnie
z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy PZP),
obowiązki wykonawcy i podwykonawcy,
kary umowne,
odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości,
warunki zmian umowy,
warunki odstąpienia od umowy,
regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach określonych
w ustawie PZP).

4) Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) Wykonawcy
za tą część zamówienia publicznego.
5) Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu
nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość robót (wartość wynagrodzenia brutto
Wykonawcy), o której mowa w § 6 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w ust. 3 umowy
zawartej z wykonawcą robót budowlanych (wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
6) Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać dyspozycje zawarte
w art. 143b ust. 2 ustawy PZP zgodnie z którymi 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 dostawy, usługi lub
roboty budowlanej.
7) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
8) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko
za pisemną zgodą Zamawiającego.
9) Zapisy pkt. 1-8 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo.
26.2. Informacje dotyczące zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
Zgodnie z dyspozycją art. 36b ust. 2 ustawy PZP jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
W przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy, Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu, że inny, zaproponowany przez Wykonawcę podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: ZP.271.3.2017), załączając w tym celu
odpowiednie dokumenty jakie były wymagane od Wykonawcy podczas przeprowadzenia tego postępowania.
W przypadku wystąpienia w/w okoliczności, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży w/w dokumenty
Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
okoliczności skutkujących dokonaną zmianą lub rezygnacją z podwykonawcy.
W w/w przypadku Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo na zasadach określonych w ustawie PZP, tj.: w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 6.
Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający, w terminie
określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 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 pkt. 26.1. ppkt 6 SIWZ.
Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiający, w terminie określonym
zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, który wynosi 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt.
26.2. ppkt 1) i 2) SIWZ.

26.3. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na
wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu .
Zgodnie z dyspozycją art. 143 b ust. 8 ustawy PZP 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.
26.4. Informacje dotyczące procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamówienia na roboty budowlane.
Termin wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia jest krótszy niż 12
miesięcy w związku z czym Zamawiający nie wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia
należnego wykonawcy (art. 143a ust. 3 w związku z art. 143a ust. 1 ustawy PZP).
27. Koszty udziału w postępowaniu
27.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
27.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28. Inne informacje
Nie przewiduje się:
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
29. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1
Wzór formularza pn. „FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY”;
Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4
Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
Załącznik nr 5
Formularz pn. „WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH”;
Załącznik nr 6
Formularz pn. „WYKAZ OSÓB”;
Załącznik nr 7
Wzór – Istotne warunki umowy;
Załącznik nr 8
Dokumentacja projektowa ;

Projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 8.1,

Projekt architektoniczno – budowlany - branża drogowa z odwodnieniem – załącznik
nr 8.2,

Projekt architektoniczno – budowlany – branża elektryczna – załącznik nr 8.3,

Projekt architektoniczno – budowlany – odwodnienie - załącznik nr 8.4,

Projekt architektoniczno – budowlany – branża sanitarna (przebudowa sieci
wodociągowej) - załącznik nr 8.5,

Informacja BIOZ – załącznik nr 8.6,

Opinia geotechniczna – załącznik nr 8.7,

Projekt docelowej organizacji ruchu – załącznik nr 8.8,
Załącznik nr 9
Przedmiary robót;

Przedmiar robót – branża drogowa – załącznik nr 9.1,

Przedmiar robót – kanalizacja deszczowa – załącznik nr 9.2,

Przedmiar robót – branża elektroenergetyczna – załącznik nr 9.3,

Przedmiar robót – przebudowa sieci wodociągowej – załącznik nr 9.4,

Załącznik nr 10

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża drogowa wraz
z odwodnieniem - załącznik nr 10.1,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie sieci oświetleniowej CPV45316110-9 – branża elektryczna – załącznik nr 10.2,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna (przebudowa sieci
wodociągowej) – załącznik nr 10.3.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z O F E R T OWY

WYKONAWCY

Wykonawca: ...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w sprawie wykonania
roboty budowlanej pod nazwą:

„Przebudowę drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S
w Bojszowach”
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

I.

Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą jw., zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym
w pkt. 3 SIWZ za całkowitą cenę:
- brutto: …………………………… PLN
słownie: ……………………………………………………………………………………...………………………………
............................................................................................................................................................................
zgodnie z „Kosztorysami uproszczonymi”, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

II.

Na całość wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem udzielam Zamawiającemu
gwarancji na okres …………..miesięcy.1

_________________
1

Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie
może być krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający w pkt. 13 pkt. 2 SIWZ (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert) określił sposób oceny ofert oraz przyznawania punktów
w kryterium: gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

III.

Informacje dotyczące podwykonawstwa
1.

Zamówienie wykonam sam/następujące części zamówienia powierzę Podwykonawcom*
Lp.

Zakres powierzonej części zamówienia

Nazwa/ Firma podwykonawcy
(Nazwa i adres siedziby)

1.
2.
3.

2.

Zamówienie wykonam z udziałem podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy PZP (nazwa/firma podwykonawców):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………..…

IV.

Informujemy, że:
1.

Wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

2.

Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):*
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

V.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego innym Wykonawcom znajdują się
w ofercie na stronie ……………

VI.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:


………………………………………………, tel. ……………………., fax. ………………….
mail ………………………………………………………………………………………………



………………………………………………, tel. ……………………., fax. ………………….
mail ………………………………………………………………………………………………

....................................................
( miejsce i data )

* - niepotrzebne skreślić

................................................................................
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy )

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na

postępowania

potrzeby

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach,
prowadzonego przez Gminę Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze: ….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………….………...........…………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………...
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać

zasoby
pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach,
prowadzonego przez Gminę Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
pkt. 5 ppkt 5.1. ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ….…………………………………………………………………………………………..……………….
..……………….……………………………………………………………………………………………………………
..……………….…………………………………………………………………………………..,

w

następującym

zakresie: …………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

(wskazać

podmiot

i

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax.)

Przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę
drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach”, zgodnie
z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam, że:
 Nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). *
 Należę, wraz z Wykonawcą, tj.: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..,
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) . *

………………………………………….
(miejscowość i data)

……………….……………………………..……………….
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5

FORMULARZ
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Tel./fax.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia.
Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi
publicznej lub wewnętrznej, których zakres obejmował m. in. ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowę kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (w zakresie wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. 5
ppkt. 5.1 ust. 5.1.2 lit. c) tiret pierwszy SIWZ).
Lp.

1

Rodzaj roboty budowlanej

2

Wartość
roboty
budowlanej
brutto [PLN]

3

Data wykonania roboty budowlanej
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

4

5

Miejsce wykonywania
roboty budowlanej

Podmiot, na rzecz
którego roboty
zostały wykonane

Dowody określające, czy te
roboty budowlane zostały
wykonane należycie , w
szczególności informacje o
tym, czy roboty zostały
wykonane zgodnie z
przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo
ukończone

6

7

8

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody, potwierdzające należyte wykonanie robót wykazanych w powyższej tabeli.

………………………….…………….
(data i podpis/y Wykonawcy)

Załącznik nr 6

FORMULARZ
WYKAZ OSÓB

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Tel./fax.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że nw. osoby zostały
skierowane do realizacji niniejszego zamówienia publicznego:
L.p.

Np.:1.

1

Osoby
(Imię i nazwisko)

Kwalifikacje zawodowe
(funkcja, wykształcenie (tytuł
zawodowy), itp.)
Uprawnienia
(specjalność i zakres uprawnień)
Np.: Kierownik1 budowy
Wykształcenie: wyższe mgr inż.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
……………………………….…………….
nr uprawnień:…………………………
data wydania uprawnień: ……………

Np.: Jan Nowak

2

3

Zakres wykonywanych czynności
(zakres i rodzaj wykonywanych
czynności) oraz doświadczenie
w ich wykonywaniu
Np.: Kierowanie robotami ……………..
……………………………………………
doświadczenie – … lata2

4

1.

2.

1

W przypadku kierownika budowy oraz kierownika robót drogowych wykonawca winien wykazać, że osoby te posiadają uprawnienia bez ograniczeń
w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2
Należy wpisać posiadane doświadczenie w latach.

1

2

3

4

3.

4.

5.

6.

7.

8*

*powtórzyć wiersze w tabeli w razie konieczności

Uwaga:
Zamawiający zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, określonym w pkt. 5 ppkt 5.1 ust. 5.1.2 lit. c tiret drugie dopuszcza możliwość łączenia
stanowisk przez jedną osobę, co oznacza, że jedna osobą może pełnić jednocześnie różne funkcje (np.: kierowca może pełnić funkcję operatora
sprzętu, operator sprzętu może pełnić funkcję robotnika – z zastrzeżeniem dyspozycji, o których mowa w pkt. 3.8. SIWZ, itp.).
W związku z powyższym wykonawca w tabeli może wskazać jedną osobę kilkakrotnie odpowiednio dla funkcji, które wskazana osoba będzie pełniła
w przedmiotowym zamówieniu.

W nawiązaniu do powyższego wykazu w związku z dyspozycjami pkt. 6 ppkt. 6.2. ust. 4 SIWZ podaję
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Lp.

Funkcja osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego

1

2

Liczba osób
wymagana przez
Zamawiającego
(zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu
określonym w pkt. 5
ppkt 5.1. ust. 5.1.2. lit. c tiret
drugie)

Liczba osób,
skierowanych
przez
wykonawcę do
realizacji
zamówienia
publicznego

Informacja
o podstawie do
dysponowania
osobami
wskazanymi
w kolumnie nr 2

3

4

5

1.

kierownik budowy

1

2.

kierownik robót drogowych

1

3.

kierownik robót wodno-kanalizacyjnych

1

4.

robotnik drogowy

6

5.

operator frezarki

1

6.

1

7.

operator
koparko-ładowarki
albo
spycharki gąsienicowej
operator rozkładarki mas bitumicznych

8.

kierowca

2

9.

operator skrapiarki

1

10.

operator walca

1

1

………………………….…………….
(data i podpis/y Wykonawcy)

