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Łapy, dnia 14.07.2016 r.
I.7013.14.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia
(ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej
w miejscowości Łapy-Kołpaki:
- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I);
- Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II)

Zatwierdził:
……..…………………………………
Kierownik Zamawiającego

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień
Publicznych

sporządził: …………………………………..
zatwierdził:
pod względem merytorycznym: ………………..…….…..……..
pełnomocnik ds. zamówień publicznych: ………………………
pod względem formalno-prawnym:……………………………..
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fundusze pomocowe……………..:……………………………..
Rozdział I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 Formularz oferty
załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe
załącznik nr 5 Potencjał kadrowy
załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadanych wymaganych uprawnieniach.
załącznik nr 7 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Rozdział II

Wzór umowy

Rozdział III

Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego, adres:
www.lapy.pl; www.bip.lapy.podlasie.pl
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ROZDZIAŁ I
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest Gmina Łapy reprezentowana przez Burmistrza Łap
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 , 18-100 Łapy
Tel.: (85) 715–22–51; fax.: (85) 715–22-56
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl
Regon: 050659094; NIP: 542–00–04-071
Zamawiający
udostępnia
SIWZ
na
stronie
internetowej:
www.bip.lapy.podlasie.pl

www.lapy.pl;

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp.”, należy
przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
3. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. polegające na budowie i rozbudowie
ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego, ul.
Nałkowskiej) oraz budowie drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki:
Część I - Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul.
Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowie drogi gminnej w miejscowości
Łapy-Kołpaki w następującym zakresie:
I.
Ulica Żeromskiego:
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.
22 cm,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30 gr. 15 cm,
- ustawienie krawężników
- ustawienie obrzeży,
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- wycinka drzew i krzewów,
- wykonanie oznakowania,
- przebudowa linii telekomunikacyjnej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi.
II.
Ulica Kruczkowskiego:
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr.
22 cm,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie od km 0+000 do km 0+240 i od km 0+360 do km 0+563,17 warstwy
mrozoodpornej z kruszywa naturalnego niezwiązanego gr. 15 cm,
- wykonanie od km 0+480 do km 0+563,17 warstwy odcinającej z piasku drobnego gr.
10cm,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30 gr. 15 cm,
- ustawienie krawężników
- ustawienie obrzeży,
- wycinka drzew i krzewów,
- wykonanie oznakowania,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi.
III.
Budowa drogi w m. Łapy-Kołpaki (od 0+000 do 0+420 i od 0+880 do 1+0,15,29)
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- ustawienie krawężników,
- ustawienie obrzeży,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej na posypce piaskowej gr. 4 cm
i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm,
- wykonanie chodników i opasek z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm na posypce
piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
o gr. 10 cm,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi,
- przebudowa linii telekomunikacyjnej,
- wycinka drzew i krzewów,
- wykonanie oznakowania.
IV.
Przebudowa drogi w m. Łapy-Kołpaki (od 0+420 do 0+880)
- wykonanie robót ziemnych,
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- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm i
warstwie jezdnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,
- wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych.
Część II – Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową
zjazdów i budową kanalizacji deszczowej w następującym zakresie:
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym mechanicznie gr. 30 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie od km 0+000 do km 0+240 i od km 0+360 do km 0+563,17 warstwy
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5
cm,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,
- ustawienie krawężników
- ustawienie obrzeży,
- wykonanie oznakowania,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca
rozdział III SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, konieczny
z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej stanowiącej rozdział III SIWZ, przepisów prawa,
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem
zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie
mogą wystąpić w trakcie realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich gestorów sieci o planowanym
terminie rozpoczęcia robót zgodnie z wydanymi warunkami oraz uzgodnieniami.
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza
oferowane za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych
w dokumentacji.
4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne m.in. przyjmując, że pojęcie
równoważności nie musi oznaczać tożsamości produktów o ile Wykonawca jest w stanie tak
zrealizować zamówienie, by zaspokoić wszystkie wymagania Zamawiającego, jakościowe,
mimo skorzystania z innych produktów lub materiałów.
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5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu
wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy „Wykonawca, który powołuje sie na rozwiązania
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich
równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
6. CPV
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
45.23.31.40-2 Roboty drogowe.
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe.
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
45.23.32.60-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych.
45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.
45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.
7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
UWAGA:
Przewiduje się unieważnienie przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a
ustawy Pzp.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie: po przekazaniu placu budowy.
2. Zakończenie: 31.08.2017 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki o których mowa w art.
22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia
(załącznik nr 2 do SIWZ).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
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- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
dla części I
co najmniej po jednej robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem:
- budowy/przebudowy drogi o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych o długości nie
mniejszej niż 0,5 km wraz z budową odwodnienia,
- budowy/przebudowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości nie mniejszej niż
0,5 km wraz z budową odwodnienia.
Wyżej wymienione roboty mogą być realizowane w ramach jednej inwestycji.
dla części II
co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem:
- budowy/przebudowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości nie mniejszej niż
0,2 km wraz z budową odwodnienia.
UWAGA:
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na I i II część, Zamawiający uzna za
spełniony warunek o którym mowa w pkt. 5.1 2) SIWZ, gdy Wykonawca wykaże
spełnienie warunku tak jak dla I części.
Jeżeli wskazane wartości wykazywanych robót wyrażone są w innej walucie niż „polski
złoty”, celem porównania ofert Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu
danej waluty ogłoszonej przez Prezesa NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na następujące stanowisko:
a) dla części I - kierownika budowy – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
drogowej
lub
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
który pełnił funkcję kierownika budowy lub robót przy min. 2 robotach,
b) dla części II - kierownika budowy – posiadający aktualne uprawnienia budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
drogowej
lub
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
który pełnił funkcję kierownika budowy lub robót przy min. 2 robotach,
UWAGA:
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W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na I i II część, Zamawiający uzna za
spełniony warunek o którym mowa w pkt. 5.1 3) SIWZ, gdy Wykonawca wykaże
spełnienie warunku tak jak dla I części.
3.1) W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej
a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo
Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane
uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 394).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia
(załącznik nr 2 do SIWZ).
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w ustawie Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt. 5.1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
4. Warunek określony w pkt. 5.2 każdy z Wykonawców powinien spełnić samodzielnie.
5. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana na
zasadzie: Wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.
6. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w ustawie pzp na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów. Ocena
spełnienia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa ustawie Pzp. zostanie dokona
na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W toku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający, o ile zajdzie
taka potrzeba:
- wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba,
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert;
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- wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp.
6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
PRZEZ
WYKONAWCÓW
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 Pzp. należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4
ustawy Pzp. – załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy pzp składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy
Wykonawcy wspólnie.
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców tj. dla części I co najmniej po jednej
robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem: - budowy/przebudowy drogi o nawierzchni
z masy mineralno-bitumicznych o długości nie mniejszej niż 0,5 km wraz z budową
odwodnienia, - budowy/przebudowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości nie
mniejszej niż 0,5 km wraz z budową odwodnienia.
dla części II co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem:
- budowy/przebudowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości nie mniejszej niż
0,2 km wraz z budową odwodnienia.
c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - zał. nr 5
do SIWZ zgodnie z warunkami podmiotowymi.
d) Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia – zał.
nr 6 do SIWZ.
1.1. Za dowody uznaje się:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. należy dołączyć
do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – załącznik nr 3 do SIWZ,
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b) aktualny odpis 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłaceniem 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.
2.1. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. składa każdy z wykonawców oddzielnie.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
zobowiązani są przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
lub informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.
4. 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
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument powinien wyrażać
w sposób jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie
odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne
istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki zasobu.
UWAGA: W treści zobowiązania należy wskazać w jakim charakterze w jaki sposób
będzie korzystał wykonawca z podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
a) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, 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
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kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem,
b) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zmawiający
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.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. 6.2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określone w pkt.
5 stosuje się odpowiednio.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy.
9. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane są za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale.
11. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty:
1) Wypełniony formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez
pełnomocnika,
3) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
12. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w języku polskim drogą
elektroniczną na email: sekretariat@um.lapy.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prawo zamówień
publicznych.
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający uzna wysłanie e-maila za skutecznie
dostarczone. W przypadku uchylania się Wykonawcy od potwierdzenia odbioru
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, to Zamawiający na potwierdzenie
doręczenia, w celach dowodowych, posłuży się potwierdzeniem wysłania e-maila.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia
imię nazwisko: Wiesław Kamieński Z-ca Burmistrza Łap
tel. 85-715-22-51 w. 102
Katarzyna Trzaska
tel. 85-715-22-51 w. 113
2) w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej
imię nazwisko: Izabella Marta Chwaszczewska
tel. 85-715-22-51 w. 108
5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
I.7013.14.2016 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać
się na wyżej podane oznaczenie.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie na zadane pytanie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający prześle treść pytania i odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania
wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści treść
pytania
i
odpowiedzi
również
na
stronie
internetowej:
www.lapy.pl;
www.bip.lapy.podlasie.pl
8. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każdą
dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, a także umieści na stronie internetowej www.lapy.pl;
www.bip.lapy.podlasie.pl
9. Pytania (wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ) należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie
powiadomi o tym wszystkich uczestników postępowania oraz zamieści taką informację
na stronie internetowej: www.lapy.pl; www.bip.lapy.podlasie.pl
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
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Nie dotyczy
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak jak 60 dni.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca wskaże w ofercie zakres czynności, których wykonywanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za
własne oraz ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za działania
podwykonawców.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone
jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
6. Podmioty występujące wspólnie (z wyjątkiem wspólników spółki cywilnej) zobowiązane
są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo lub umowa
o współdziałaniu muszą zostać złożone jako część oferty i muszą być w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem,
na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty oraz wszelkie poprawki lub zmiany
w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane)
własnoręcznie przez Wykonawcę bądź osob(ę)y upoważnioną do reprezentowania
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Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 6 niniejszej SIWZ
dla Wykonawców) muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku
Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust.4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie
Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych
wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest nieczytelny lub budzi
wątpliwości, co do jego prawdziwości.
12. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503z późn.zm.) i dołączone do oferty
w
sposób nie budzący wątpliwości. 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.
14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Urząd Miejski w Łapach, 18 – 100 Łapy , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
oraz opisane:
Oferta na:
„Budowę i rozbudowę ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul.
Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowę drogi gminnej w miejscowości
Łapy-Kołpaki:
- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I);
- Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II)
Nie otwierać przed dniem 29.07.2016 r. godz. 10.00
15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została
zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
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oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Koperta oferty wycofanej nie
będzie otwierana podczas sesji otwarcia ofert i zostanie zwrócona na adres Wykonawcy
wskazany na kopercie.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego
24, sekretariat – pok.103 /I piętro/ w terminie do: 29.07.2016 r., do godziny 9.30.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24,
w Łapach, w pokoju nr 5 /parter budynku/, w dniu 29.07.2016 r., o godzinie 10:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające
z obowiązujących przepisów. Cena oferty stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania
całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkich
obowiązków Wykonawcy określonych w Projekcie umowy stanowiącym rozdział II SIWZ
i nie podlega podwyższeniu.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną liczbowo (wyrażona zapisem
cyfrowym) a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana
słownie.
7. Cena oferty powinna zostać skalkulowana na podstawie Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, (stanowiących rozdział III do SIWZ).
Zamawiający przekazuje również przedmiar robót (stanowiący rozdział III SIWZ) jako
materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez
Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.
13.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
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PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert:
 (C) cena – 90 %
 (G) okres gwarancji i rękojmi – 10 %
1) Przez kryterium cena Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia.
Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę
w
formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona
zgodnie ze wzorem:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 90 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę;
C min – najniższa cena w złożonych ofertach;
C b – cena badanej oferty;
100- wskaźnik stały;
90 % - procentowe znaczenie kryterium cena.
Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 90 punktów.
2) Przez kryterium okres gwarancji i rękojmi do oceny Zamawiający przyjmuje okres
gwarancji i rękojmi wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące
wyliczenie:
- udzielenie 3 letniej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt,
- udzielenie 5 letniej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem - 10 pkt.
Oferta w kryterium okres gwarancji i rękojmi może otrzymać maksymalnie 10
punktów.
Oferty Wykonawców, którzy zaoferują okres dłuższy niż 5 lat zostaną odrzucone jako
niezgodne z SIWZ. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze okresu gwarancji
i rękojmi, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji i rękojmi tj.: 3 lata.
Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w ofercie.
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5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej
również w ogłoszeniu o zamówieniu).
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie.
8. O dokonanych poprawkach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę,
którego oferta zastała poprawiona.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art.
23 ust. 1 ustawy Pzp.) – Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców, która powinna zawierać co najmniej zapisy
regulujące:
1) strony umowy,
2) określenie celu i przedmiotu umowy zawartej przez Wykonawców występujących
wspólnie,
3) umocowanie jednego z Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania
konsorcjum,
4) adres do korespondencji,
5) wskazanie jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
uprawnionego do wystawiania faktur,
6) czas trwania umowy zawartej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia – czas ten musi obejmować okres realizacji przedmiotu
zamówienia wraz z okresem udzielonej gwarancji. Umowa nie może być umową
przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminem
podanym w art. 94 ustawy Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
15.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY.

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
6 % ceny ofertowej brutto.
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących
formach:
1) Pieniądzu;
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) Gwarancjach bankowych;
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno
zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO 35 1020 1332
0000 1102 0957 1573. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w umowie – Załącznik nr II do SIWZ.
16.
ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY.
Istotne dla stron postanowienie umowy zostały zawarty we wzorze umowy – Załącznik nr II.
1. Wzór umowy znajduje się w Rozdziale II.
2. Zobowiązania wykonawcy z tytułu rękojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie
trwania rękojmi przez okres ….. lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień
zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
1) jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. a, b i c będą miały wpływ na koszty
wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy,
w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od
dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.
Zmiana umowy może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną
waloryzacji,
2) w razie zmiany, o której mowa w ust. 3 lit b), przez pojęcie „zmiany wynagrodzenia"
należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących
udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany,
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części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po
zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych
w wymiarze niższym niż pełen etat,
3) w razie zmiany wskazanej w ust. 3 lit. c), przez pojęcie "zmiany wynagrodzenia" należy
rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę
zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń
osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
osób,
4) warunkiem dokonania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, o której mowa w ust.
3 pkt 1), jest złożenie przez stronę wniosku wraz z uzasadnieniem i wykazanie wpływ
zmian na koszty wykonania zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień
zawartej umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) braku dostępu do obszarów, w których wykonywane są roboty objęte zamówieniem
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przesunięcie terminu może nastąpić
wyłącznie o uzasadniony okres czasu);
b) braku dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy- przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie
o uzasadniony okres czasu;
c) z powodu okoliczności siły wyższej (zdarzenia, którego Strony nie mogły
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać,
a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań
umownych.) np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego
wykonywanie zamówienia;
d) wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) z uwagi na niezależne od Stron
Umowy okoliczności (w szczególności choroba, wypadki losowe) dotyczące osób
kluczowych dla realizacji Umowy tj.: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osób
reprezentujących strony,
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - wyłącznie na okres
uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia,
f) z powodu wystąpienia robót dodatkowych, jeżeli nie jest możliwe wykonywanie
zamówienia podstawowego równolegle do wykonywania robót dodatkowych –
wyłącznie o okres wykonywania robót dodatkowych,
g) wstrzymania prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
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4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich
będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach
bez konieczności sporządzania aneksu.
5. O wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na zmianę terminu,
powiadomi Zamawiającego pisemnie i taka okoliczność powinna być
bezzwłocznie w dzienniku budowy.

oraz zmian
publicznych
Wykonawca
odnotowana

17. PODWYKONAWCY
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji zamówienia zatrudnić
podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców,
na których zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
3. Wykonawca może, na warunkach określonych w umowie:
- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom mimo niewskazania w ofercie
takiej części;
- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom pomimo niewskazania
w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;
- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
- zrezygnować z podwykonawcy.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Pzp. W celu
wykazania spełnienia warunków o których mowa w art.22 ust.1 Pzp., to Wykonawca
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawców zawiera rozdział II do SIWZ – wzór
umowy.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
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Załącznik nr 1
Formularz Oferty
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
O FE RTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:
„Budowę i rozbudowę ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul.
Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowę drogi gminnej w miejscowości
Łapy-Kołpaki:
- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I);
- Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II)
JA/MY NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Dla Części I
brutto: …………………. zł
słownie ………………………………………………………………………zł
Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wynikający ze złożonej przez nas oferty objęty
będzie ………….- cio letnią gwarancją licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
Dla Części II
brutto: …………………. zł
słownie ………………………………………………………………………zł
Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wynikający ze złożonej przez nas oferty objęty
będzie ………….- cio letnią gwarancją licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania.
2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert
4. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
………………………….………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne
lub konsorcja)
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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6. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
6 % ceny brutto określonej w ofercie, w przypadku otrzymania od Zamawiającego
informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.
7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
na poniższy adres:
adres: …………………………………………………………………………..………
e-mail: ..…………………………………………………………………..……….……
fax: ..…………………………………………………………………..…………..……
8. Oświadczamy,
31.08.2017 r.

że

przedmiot

zamówienia

wykonamy

w

terminie

do

dnia

9. Oświadczamy, że:
1) zamówienie wykonamy samodzielnie*
2) oświadczamy, że zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom
zgodnie z pkt 17 SIWZ * w zakresie………………………………..
3) powołujemy się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w ust. 26 ust.2 b,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. zgodnie z pkt 6.3 SIWZ.
Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy

Zakres prac

o którym mowa w pkt. 9.3 formularza oferty

10. OFERTĘ niniejszą składamy na …………… stronach.
………..
dnia
…………………………………………………………………

………

roku
(podpis

Wykonawcy/Wykonawców
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
OŚWIADCZENIE
(zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp.)

Składając ofertę na:
„Budowę i rozbudowę ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul.
Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowę drogi gminnej w miejscowości
Łapy-Kołpaki:
- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I);
- Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II)
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………...
……………………………………………………..……………………………….
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……………….
…………………………………………………………………………………...
………………….…………………………………………………….
…………………………..………
Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

__________________ dnia __________r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
OŚWIADCZENIE
(zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.)

Składając ofertę na:
„Budowę i rozbudowę ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul.
Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowę drogi gminnej w miejscowości
Łapy-Kołpaki:
- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I);
- Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II)
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Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………...
……………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….…………………………..
……………
Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

__________________ dnia __________r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
D O ŚW IAD C Z E N I E ZAW O D OWE
Składając ofertę:
„Budowę i rozbudowę ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul.
Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowę drogi gminnej w miejscowości
Łapy-Kołpaki:
- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I);
- Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II)
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Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich
5 lat następujące zamówienia:
Lp

Nazwa
i
adres Całkowita
zleceniodawcy
wartość

Miejsce
wykonania Termin realizacji
i zakres usług
Początek Koniec

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
____________ dnia __________r.

___________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
POTENCJAŁ KADROWY
Składając ofertę:
„Budowę i rozbudowę ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul.
Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowę drogi gminnej w miejscowości
Łapy-Kołpaki:
- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I);
- Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II)
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Oświadczam, że zamówienie będzie realizowane z udziałem następujących osób
na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Imię i nazwisko
Lp. osoby
1
1

2

Wykaz robót**
3

Podstawa
Kwalifikacje zawodowe
do dysponowania (należy wskazać nr
osobą***
uprawnień i specjalność)
4
5

2
3

__________________ dnia _________ r.

__________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*

niepotrzebne skreślić,
**
należy podać wykaz robót, pozwalający jednoznacznie stwierdzić że Wykonawca spełnia warunek
określony w pkt. 5.1.3 SIWZ,
***
należy podać dokładne informacje na temat podstawy dysponowania (np. umowa o pracę, umowa
zlecenia, zobowiązanie osoby do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia, pisemne zobowiązanie innego
podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia itd.); w przypadku, gdy Wykonawca
wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował pośrednio (t.j. przez inne podmioty), zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Załącznik Nr 6

................................................................................
(pieczęć firmy)
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Oświadczenie

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia.

..........................................................
Miejsce i data

..........................................................
Podpis

Załącznik nr 7
................................................................................
(pieczęć firmy)
LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym:
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„Budowę i rozbudowę ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul.
Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowę drogi gminnej w miejscowości
Łapy-Kołpaki:
- Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I);
- Budowa drogi gminnej Nr 106562B – ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II)
oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)*
2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
w której skład wchodzą poniższe podmioty*
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………
* niewłaściwe skreślić
Uwaga
Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – rozumie się przez to wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
………………., dnia …………… r.

.......................................................
Wykonawca

