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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

„Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr
76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w
zakresie budowy chodnika"
Zatwierdzam:
/-/ Zbigniew Woch
Wójt Gminy Skąpe

Skąpe, dnia 02.10.2020 r.
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Skąpe

REGON:

970770505

NIP:

927 14 00 236

Miejscowość

Skąpe

Adres:

Skąpe 65, 66-213 Skąpe

Strona internetowa:

www.skape.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek od godz. 7:00 do 15:00
e-mail:

przetargi@skape.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe
Znak postępowania: BZP.271.9.2020
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II. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP lub Prawo Zamówień
Publicznych, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych oraz innych
aktów prawnych, dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa
Zamówień Publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie
mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt VII.1.1. i VII.2.1. SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).
W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89
ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada
oświadczenia wstępne, a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy może wezwać Wykonawcę do złożenia, w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
wymaganych w pkt VII SIWZ.
6. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem
przedmiotu umowy, określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ), w tym prace fizyczne oraz
operatorów sprzętu, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
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7. Jeżeli czynności, o których mowa w pkt.6 powyżej nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, Wykonawca winien to udowodnić
Zamawiającemu, składając stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem.
8. Obowiązek określony w pkt. 6 i 7 powyżej dotyczy również Podwykonawców.
9. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które
realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy
o pracę.
10.Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni
od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.
III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”,
w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie
budowy chodnika" przyjętego do realizacji przez Gminę Skąpe od Powiatu Świebodzińskiego
Uchwałą nr XIX/149/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 marca 2020 r., zgodnie z porozumieniem nr
DG.032.9.2020 z Powiatem Świebodzińskim z dnia 12 maja 2020r., SIWZ oraz dokumentacją
projektową.
2. Prace będą dotyczyły terenu na dz. ewid. nr 76; 73/1;73/2 w miejscowości Podła Góra, obręb 0009
Podła Góra, Gmina Skąpe.
3. W ramach zadania j. w. w zakresie m.in. przewiduje się:
1) roboty pomiarowe,
2) projekt czasowej organizacji ruchu,
3) roboty rozbiórkowe,
4) roboty ziemne,
5) obramowanie chodników,
6) nawierzchnie,
7) roboty wykończeniowe.
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4. Orientacyjne powierzchnie utwardzone do wykonania:
1) Odcinek nr 1 - dz. ewid. nr 76; 73/1, chodnik przy drodze powiatowej od budynku nr
13 do skrzyżowania i dalej do budynku nr 12, długość chodnika 88,84m, szerokość
chodnika 1,30m,
2) Odcinek nr 2 - dz. ewid. nr 73/1; 73/2, chodnik przy drodze powiatowej od budynku nr 15
do budynku nr 17, długość chodnika 105,76m, szerokość chodnika 1,30m.
Zachęcamy do odbycia wizji w terenie celem analizy istniejących problemów i wyznaczenia
zakresu koniecznych do wykonania prac etapu II przy udziale projektanta.
5. Wszystkie materiały zastosowane przy inwestycji przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i być
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
6. Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy będzie obejmował wszystkie prace niezbędne do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową, jak
również umową z Wykonawcą.
7. Szczegółowy zakres prac do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, w tym
w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze Robót.
8. W zakresie obowiązków wykonawcy będzie m. in: wykonanie wskazanych w dokumentacji
elementów robót, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, jak również przestrzeganie
zapisów decyzji, uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, ustaleń itp., uzyskanych przez Inwestora
w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.
9. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez firmę
IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 Zielona Góra, oraz zgodnie ze zgłoszeniem
wykonania robót z dnia 14.08.2020 r.
10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV:
przedmiot główny: 45.00.00.00-7;
przedmiot dodatkowy: 45111300-1; 45111200-0; 45233250-6
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11. Założenia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z SIWZ, projektem
budowlanym, projektami wykonawczymi, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlancych oraz Przedmiarem Robót. Dokumentacja jw. stanowi odpowiednio załączniki do
SIWZ, takie jak:
a) Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy,
b) Załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja techniczna,
c) Załącznik nr 10 do SIWZ -

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych
d) Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar Robót,
e) Załącznik nr 12 do SIWZ – Wzór kosztorysu ofertowego.
2) Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie koszty:
a) wywiezienia i utylizacji materiałów odpadowych, rozbiórkowych, gruzu z terenu budowy –
w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub
transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie
z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne
zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu,
który takowe posiada,
b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych
przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania
terenów zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczególności uszkodzonych wskutek poruszania
się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza terenem budowy,
c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt:
- zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów
składowych,
- zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn
i urządzeń.

6

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2020

Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych
do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju
maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym
ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp.
d) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów
ścieków oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu ścieków.
e) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń i ich aktualizacji oraz dopełnienia
obowiązków/warunków/wymagań i koszty wynikające z wszelkich wydanych dla przedsięwzięcia
decyzji/uzgodnień/zatwierdzeń, wykonania dokumentacji i wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu drogowego, przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i
odbiorów, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), obsługi geodezyjnej
wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, itp.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie
oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania – obowiązującym
przy realizacji zadania będzie rozliczenie kosztorysowe inwestycji, zgodnie z technologią robót oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
4) Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały ujęte w budżecie Gminy Skąpe na
rok 2020.
5) Wartość oferty na wykonanie inwestycji Wykonawca określi według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ.
6) Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia zaakceptowanego przez
Zamawiającego: harmonogramu rzeczowo- finansowego w układzie tabeli elementów
rozliczeniowych, zgodnie z wzorem kosztorysu ofertowego Zamawiającego, będącego podstawą do
wypłaty należnego wynagrodzenia, który będzie stanowił załącznik do umowy.
7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.
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8) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób
posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
9) Podane w SIWZ oraz dokumentacji nazwy urządzeń, materiałów, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie są propozycją autorów dokumentacji i nie stanowią rozwiązań wiążących z punktu
widzenia ustawy PZP, a służą jedynie określeniu standardu, gdzie ostatecznie dobrane materiały
i urządzenia nie mogą posiadać charakterystycznych parametrów technicznych niższych niż
przyjęte i opisane w dokumentacji - należy je czytać z dopiskiem „lub równoważne”.
10) W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej,
w przedmiarach oraz w STWiORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
11) Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji jw., jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
12) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i
własne, w tym zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt
oraz materiały.
13) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu
prowadzonych robót.
14) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
15) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych oraz innych.
Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały budowlane
i inne elementy mienia z rozbiórki.
15) Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia
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ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót lub określonego dokumentacją projektową
przedsięwzięcia.
16) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot
zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, przez okres (zgodnie z deklaracją
w ofercie): 36, 48 lub 60 miesięcy, od daty odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych
i podpisania bez uwag protokołu końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest
do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.
17) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ, Zamawiający dokona
ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót zgodnie z projektem
budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy
uwzględnieniu pozycji wynikających z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
18) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
dziennik budowy, protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację geodezyjną
powykonawczą dotyczącą wykonanych robót budowlanych oraz wszelką inną niezbędną
dokumentację budowy.
19) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin
wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego
niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin
do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony
podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

IV.

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w termienie do 30 listopada 2020 r.
Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy należy rozumieć dzień podpisania protokołu
odbioru końcowego. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego
niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin
do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru i zakończenia przedmiotu umowy
przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. Do czasu

9

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2020

rozpoczęcia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
komplet wszelkich badań, sprawdzeń, protokołów oraz dokumentację powykonawczą wraz z mapą
powykonawczą.

V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że:
1) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym również w zakresie
odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu, w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 100 000,00 PLN (sto tysięcy
złotych), wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty polisy w ratach, bądź
w całości o ile nie wynika to z treści polisy.
1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że :
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę
budowlaną w ramach jednego zadania, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki
betonowej, brukowej lub kamienia naturalnego o powierzchni co najmniej 200 m².
Wykonawcy zobowiązani są podać rodzaj robót i ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączyć
dowody, wydane przez podmioty na rzecz których zostały wykonane, określające, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami są:
a) referencje,
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b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w lit. a).
W przypadku, gdy Zamawiający – Gmina Skąpe jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w załączniku 5 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia powierzchni wykonanych nawierzchni w ramach różnych
zadań!
2) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę w
charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w
kierowaniu budową po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
Zamawiający dopuszcza, aby ww. osoby posiadały odpowiadające im równoważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ww. osoby zobowiązane
są przynależeć do właściwych izb samorządu zawodowego.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami należy wypełnić wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ, w celu wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień należy wypełnić
załącznik nr 7c.
Załączniki 7a, 7b, 7c muszą dokumentować spełnienie oczekiwań i wymagań Zamawiającego
w zakresie kompetencji osób biorących udział w realizacji inwestycji.

VI.

Podstawy wykluczenia

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
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1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
Karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.),
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z
2012 r. poz. 769);
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2.
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
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umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu.
1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest wstanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych.
1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.);
1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne.
1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1.2-1.3. oraz 1.5.-1.9., może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie powyższego pkt 2.
4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
Podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
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VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy
w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
1.2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100
000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
opisanego w rozdziale V, pkt.1.1.
1.3. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku opisanego w rozdziale V ust. 1.2 pkt.1 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V
pkt. 1.2 ppkt. 2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załączniki nr 7a,
7b, 7c do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawa
zobowiązany jest dostarczyć:
2.1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
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Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione 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.
2.3 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega 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.
W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników.
2.4 Odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
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4. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.2 - 2.4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 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, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym pkt 4.1.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub
przez spółkę cywilną:
5.1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt VII.2 i VII.3
SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
5.2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt VII.1 SIWZ oraz formularz oferty są składane przez
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.3. Poza dokumentami wymienionymi w powyższym pkt 5.1 i 5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa.
5.4. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
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pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Oświadczenia/dokumenty wskazane w pkt VII.1.1 oraz VII.2.1. SIWZ składane są wraz z ofertą.
Dokument określony w pkt VII.3 składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Pozostałe dokumenty wymienione
w pkt VII.1 i VII.2 SIWZ wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako
najkorzystniejsza.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt VII na wezwanie
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W tym celu zaleca się aby Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty
wskazał w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego w
celu umożliwienia ich identyfikacji.
8. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
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VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej Zamawiającego
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz inne
informacje, Zamawiający i

Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, drogą elektroniczną

(w postaci podpisanych i zeskanowanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt VIII.3 SIWZ. W przypadku
wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy,
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma i uważa się za doręczone
prawidłowo.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.
4.

Oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia

oraz

wszelkie

informacje

należy

przekazywać

do Zamawiającego:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@skape.pl
- pisemnie na adres: Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
7. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.bip.skape.pl.
8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Leszek Pietroń – Specjalista UG Skąpe.
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IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 2 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO BP SA o/Zielona
Góra 69 1020 5402 0000 0502 0027 8903 z dopiskiem: „Wadium – "Przebudowa drogi powiatowej nr
1227F w m. Podła Góra
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia
przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, do oferty należy dołączyć oryginał jego
wniesienia, w sposób umożliwiający zwrot wadium bez naruszenia oferty – dokument nie powinien być trwale
spięty z resztą oferty.
7. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiajacego. Wadium
takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
7. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.7b) ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie
zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
8. Warunki zwrotu, ponownego wniesienia i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy PZP.
9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
uważa się za wniesione prawidłowo.
X. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy składający ofertę pozostają nią związani przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. 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
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do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem formularza ofertowego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ w formie oryginału oraz kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie
udostępnionego wzoru, załącznik nr 12 oraz z wymaganiami SIWZ.
1.2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia wstępne, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym
lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y zastała/y umocowana/e (w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
4. Przygotowanie oferty:
4.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie lub inną
trwałą techniką, pismem czytelnym.
4.2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4.3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami
prawa.
4.4. Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. W przypadku złożenia
nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej
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ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć
własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska, umożliwiające
identyfikację osoby składającej podpis.
4.5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw.
reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
4.6. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie
dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez
Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej
SIWZ.
4.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.
4.8. Zaleca się, aby oferta była spięta, zszyta lub złożona w skoroszycie, w sposób zabezpieczający przed
przypadkową dekompletacją. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
4.9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, które muszą mieć formę
oryginału. UWAGA: Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii
oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy.
4.10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do
jej prawdziwości.
4.11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie
podlegają zwrotowi.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta
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zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej
SIWZ oraz oznaczona w sposób następujący:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2
w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika"
Nie otwierać przed godz. 09.30 dnia 19.10.2020 r.

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, sekretariat, w terminie
do dnia 19.10.2020 r. , do godz. 09:00.
4. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
5. Otwarcie ofert nastąpi w: Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, sala sesyjna, dnia
19.10.2020 r. godz. 09.30.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności
zawarte w ofertach.
8. Informacje, o których mowa w pkt 6 i 7 Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej
www.bip.skape.pl.
9. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Ofertę należy przygotować na podstawie formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ i załączyć do
niej kosztorys ofertowy, o którym mowa poniżej.
2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia.
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3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty i składniki wykonania
zadania, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty itp. na które jest złożona, zgodnie z wszystkimi wytycznymi
określonymi w SIWZ.
4. Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
5. Wykonawca określi cenę oferty netto, kwotę i stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, która stanowić
będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
6. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w załączonym do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, przedmiarze robót i wzorze kosztorysu ofertowego – załączniki nr 11 i 12.
7. Kosztorys ofertowy uproszczony, który będzie podstawą do sporządzenia kosztorysów powykonawczych,
musi zawierać wszystkie pozycje, ilości jednostek, ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) i wartość netto
(bez podatku VAT). Jednocześnie należy wykazać, że ewentualne krotności zawarte w przedmiarze zostały
zastosowane w kosztorysie ofertowym – należy je uwzględnić w cenie jednostkowej. W przypadku braku
wyceny jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym i/lub braku wykazania krotności, oferta
zostanie odrzucona.
8. Cena oferty podana w ofercie Wykonawcy - zał. nr 1 musi wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę
kosztorysu ofertowego uproszczonego i musi obejmować cały przedmiot zamówienia z uwzględnieniem
wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w okresie wykonywania robót oraz w
okresie rękojmi i gwarancji, w tym m.in. wszystkie składniki R, M (łącznie z kosztami zaopatrzenia), S oraz
koszty ogólne, zysk i obejmują w szczególności koszty: zakupu i dostawy materiałów i urządzeń, jak również
koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i zabezpieczenia, koszty
przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do
przekazania do użytkowania inwestycji, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
oraz dokumentacji związanej ze zmianą organizacji ruchu, koszty obsługi geodezyjnej i wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu robót, koszty
poboru wody i energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, koszty wywozu i składowania gruzu i urobku na
składowisku odpadów, koszty dostarczenia materiałów rozbiórkowych w miejsca wskazane przez
Zamawiającego, koszty uporządkowania terenu, w tym odtworzenia nawierzchni.
9. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty załącznik Nr 1 stawki i narzuty, które
zastosował przy przygotowywaniu oferty: R-stawka roboczogodziny, Kp-koszty pośrednie, Kz-koszty
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zakupu, Z-zysk, które w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej będą stosowane do robót rodzajowo
nie występujących w ofercie i zamiennych.
10. Zaokrąglenia końcowych wartości cenowych i wartości podanych na druku FORMULARZA OFERTY –
do 2 miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla
się do 1 grosza).
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 punktów
(100pkt = 100%).
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert

Waga (%)

Cena oferty

60

Okres gwarancji

40

3. Sposób obliczania punktów dla każdego kryterium nastąpi według poniższego wzoru:
3.1. Cena oferty – waga 60%
Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto za całe zamówienie podana przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.
najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert nie podl. odrzuceniu
Liczba punktów oferty (C) = ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty

3.2 Okres gwarancji – waga 40 %
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za podany przez Wykonawcę okres gwarancji w
formularzu ofertowym. Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje okres gwarancji (36, 48, 60
miesięcy).
Jeżeli Wykonawca nie wskaże precyzyjnego okresu gwarancji w określonym przedziale, Zamawiajacy
przyjmie za wiążący okres najkrótszy – 36 miesięczny.
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Okres gwaracji wskazany w ofercie w miesiącach (36, 48, 60)
Liczba punktów oferty (T) = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 40
Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach (60)
5. Łączna punktacja każdej oferty odrębnie zostanie zsumowana (C)+(T).
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94
ustawy PZP.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą,
jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania
ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
4. Przed podpisaniem Umowy wybrany w przetargu Wykonawca zobowiązany jest:
a) dostarczyć oświadczenia i dokumenty dotyczące kierownika budowy/ kierownika-ów robót, a mianowicie:
- oświadczenie o przyjęciu obowiązków na budowie, sporządzeniu planu BIOZ – w oryginale,
- kserokopię uprawnień budowlanych– potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- kserokopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – potwierdzone za
zgodność z oryginałem;
b) W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę cywilną przed podpisaniem umowy musi być złożona
umowa spółki, a w przypadku wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum - umowa konsorcjum, zawierająca
co najmniej:
- określenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi,
- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, obejmującą
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
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- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
c) dostarczyć harmonogram terminowej realizacji zamówienia wraz z tabelą elementów rozliczeniowych na
zadaniu do uzgodnienia z Zamawiającym;
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu
i terminie podpisania umowy.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Przed podpisaniem umowy oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej – zgodnie
z ceną ofertową brutto podaną przez oferenta, w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
-

pieniądzu,

-

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

-

gwarancjach bankowych,

-

gwarancjach ubezpieczeniowych,

-

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 robót zostanie zwolnione lub zwrócone:
- w wysokości 70% w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia po odbiorze końcowym
robót i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane w formie protokołu odbioru,

26

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2020

- w wysokości 30% nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji
jakości i rękojmi za wady wykonanych robót oraz wszelkich innych roszczeń Zamawiającego, mogących
powstać na gruncie umowy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacane w pieniądzu musi być wniesione przelewem
przed podpisaniem umowy na konto Gminy Skąpe nr konta 69 1020 5402 0000 0502 0027 8903 z
dopiskiem ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – "Przebudowa drogi powiatowej
nr 1227F w m. Podła Góra
Uwaga! Zamawiający wymaga, aby z zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w innej
formie niż pieniężna, bezpośrednio wynikały terminy ważności w/w zabezpieczenia odrębnie dla
okresu realizacji zamówienia wartości 100% zabezpieczenia oraz osobno dla okresu gwarancyjnego,
a także rękojmi na wartość 30% zabezpieczenia.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
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3. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiący jej integralną część, w którym
Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy
i Zamawiającego, w tym dotyczące możliwości dokonywania zmian.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
8. Poza sytuacjami dopuszczającymi dokonanie zmian umowy, przewidzianymi we wzorze umowy,
dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu
na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie
ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym
umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do
likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
9. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy PZP.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
odpowiednio środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale
VI ustawy.
XIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia jeżeli
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy PZP
1. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
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2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia ze wskazaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów,
sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych
podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ustawy PZP, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
XX. Podwykonawstwo
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
2. W oświadczeniu o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom zawartym w formularzu ofertowym,
z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w rozdz. XIX pkt. 3 i 4 SIWZ, należy podać zakres prac przewidzianych
do wykonania (bez podawania danych podwykonawców).
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3. Złożenie w/w oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku
uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, a który zadeklarował realizację
zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę
dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. projekt umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
wzorem projektu umowy na roboty budowlane, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z umową zawartą między
Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Szczegółowe wytyczne dotyczące podwykonawstwa znajdują się w projekcie (wzorze) umowy – załącznik
nr 8 do SIWZ.
XXI. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w
walucie polskiej PLN.
6. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy
PZP.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
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XXII. Informacja RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego „RODO”, informuję,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skape,
wojt@skape.pl, tel. 683419212,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skąpe jest Pani Alicja Hoppen-Anyszko, email: iod@skape.pl *,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa odcinków chodników położonych na
dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej
nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika" - nr sprawy: BZP.271.9.2020, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt d) tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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XXIII. Wzory oświadczeń i dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.
6. Załącznik nr 7a, 7b, 7c do SIWZ – Wykaz osób, zobowiązanie i oświadczenie.
7. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy,
8. Załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja techniczna,
9. Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
10. Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót,
11. Załącznik nr 12 do SIWZ – Wzór kosztorysu ofertowego.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Formularz Ofertowy
…...................................................................
miejscowość, data
….....................................................
pieczęć Wykonawcy
GMINA SKĄPE
SKĄPE 65
66-213 SKĄPE
FORMULARZ OFERTOWY
przystąpienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
gdzie przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła
Góra”, w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie
budowy chodnika"
Dane dotyczące Wykonawcy (!!!):
Nazwa firmy
…......................................................................................................................................................
Adres/siedziba
….......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Nr tel., adres e-mail …................................................…......................................................
Nr NIP ….................................................
Nr REGON ….........................................
Zobowiązania Wykonawcy:
Niniejszym składam/my ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków chodników
położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika" za cenę:
netto (bez podatku VAT) ……………… zł
słownie: ………………………………………………………...……….…...…....….....……… …./100.
powiększoną o podatek VAT (……..%) w kwocie: …………….. zł
słownie: ………………………………………………………..………….….…...…...…...…… …./100.
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co stanowi kwotę brutto (z podatkiem VAT): ………………….* zł
słownie: ……………………………………………………...………………………..…………. …./100,
wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego, wykonanego na podstawie załącznika nr 12 do
SIWZ.
* cena podlegająca ocenie
1. Oferuję/emy wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
2. Oświadczam/y, że przy przygotowaniu oferty zastosowaliśmy następujące stawki i narzuty:
R - …………………. zł
Kp - …………………%
Kz - ………………….%
Z - ……………………%
które w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej będziemy stosowali do robót
rodzajowo nie występujących w ofercie, dodatkowych i zamiennych.
3. Deklaruję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2020 r.
4. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia oraz że
cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu
zamówienia.
5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam/my, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór Umowy NR
BZP.272….2020 – Załącznik nr 8 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/my, że firma, którą reprezentuję/my:
1/ wykona zamówienie w pełni siłami własnymi* lub
2/ wykona zamówienie z udziałem podwykonawców, którym powierzy realizację zamówienia w
następującej części*:
…………………………………………………………………………………………………………………
3/ wykona zamówienie z udziałem niżej wymienionych podwykonawców, na zasoby których
powołuje się w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP.:
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………………………………………………………………………………………………………………………
/ nazwa Podwykonawcy/ów/
którym powierzę/ymy realizację zamówienia w następującej części*:
……………………………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
8. Wadium przetargowe o wartości 2 000 PLN zostało wniesione w dniu…………………… w
formie……………………………………………., dowód wniesienia wadium przedkładamy w
załączeniu.
9. Wskazujemy

nr

konta,

na

które

należy

zwrócić

wadium

….....................................................….......................................................
10. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu: gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany
przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, to jest: na wykonane roboty
(materiały i robociznę) na okres**:
(zaznaczyć znakiem „X” tylko właściwe)
 36 miesięcy**
 48 miesięcy**
 60 miesięcy**
od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu
końcowego odbioru robót.
** okres podlegający ocenie wg kryterium „Okres gwarancji”
11. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach….,
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.
12. Oświadczam, że:
1) Wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego**.
2) Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług:
………………………………………………………............………………………………………………
…………………...…….. (podać nazwę, rodzaj towarów/usług)***.
3) Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: …………….. zł
netto****.
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**, ***, ****niepotrzebne skreślić
****dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.
13. Oświadczam, że nie zakreślenie oferty w pkt. 12 powyżej oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
14. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
15. Deklaruję/my wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 %
wartości robót brutto w formie ......................................................................... .
16. Wykonawca jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą: ....................................... (odpowiednio
wpisać)*****.
(W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy odpowiednio wpisać dla każdego
podmiotu osobno).
***** Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EURO.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EURO.

17. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa.

18. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej
przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:
Stanowisko: ..........................................
Imię i nazwisko .........................................
Tel/fax ............................................................
19. Oferta została złożona na ..…. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….. do nr
…..…. .

36

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2020

20. Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia są następujące załączniki:
1) …………………………………………………….
2) …………………………………………………….
3) …………………………………………………….
4) …………………………………………………….
5) …………………………………………………….
6) …………………………………………………….
7) …………………………………………………….
(!!!) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia
(Konsorcjum firm, Spółki cywilne), należy wypełnić wszystkie miejsca danymi tych podmiotów.
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
e-mail (!!!) ................................................................................................

……………..……………………………………………………
(pieczęć i podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinków chodników
położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika", znak
BZP.271.9.2020, prowadzonego przez Gminę Skąpe, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….………. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
..………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……………… (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(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.

…………….…………... (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa odcinków chodników
położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika", znak
BZP.271.9.2020, prowadzonego przez Gminę Skąpe, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

art. 24 ust 5 ustawy PZP.
…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

40

podstawie

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.9.2020

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 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………….…….
(miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(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.
……………………………..……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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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.
…………….…………….…. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa odcinków chodników
położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła Góra”, w ramach zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika", znak
BZP.271.9.2020, prowadzonego przez Gminę Skąpe, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Przedkładam informację, w trybie art. 24 ust.11 ustawy Pzp o tym, że na dzień składania ofert:
* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
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Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.
2.

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

…………………………………………
(podpis)
* właściwe zaznaczyć (X)
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369, z późn. zm.).
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe
………………………………………
pieczęć Wykonawcy
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła
Góra”, w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika", znak BZP.271.9.2020, prowadzonego przez Gminę
Skąpe, przedkładam:
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Lp.
Zleceniodawca
Adres, nr tel.

Przedmiot zamówienia/Nazwa zadania

Termin
realizacji
(rozpoczęcie
–
zakończenie)

Wartość (brutto)

Zakres rzeczowy
/np. rodzaj robót,
powierzchnie,
rozpiętość, długość,
materiał/

Nazwa Wykonawcy*

*) ostatnią kolumnę w tabeli wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, powołujący się na wiedzę i doświadczenie innego Wykonawcy, wskazując w niej Wykonawcę, który wykonał wymienioną w danej pozycji wykazu
robotę budowlaną.
Do druku Formularza należy załączyć:
- dowody wydane przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

……………………....................................................................
Data, pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik Nr 7a do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe

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

/pieczęć Wykonawcy/

miejscowość i data

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła
Góra”, w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika", znak BZP.271.9.2020, prowadzonego przez Gminę
Skąpe, przedkładam:

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW
które będą wykonywać oraz uczestniczyć w wykonaniu ww. zamówienia
Nazwa Wykonawcy : ………………………….
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Nazwisko
i imię

Zakres
wykonywanych
czynności

Minimalny zakres wymagań

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,
wykształcenie (potwierdzające spełnianie
wymagań określonych w SIWZ i ogłoszeniu)

Podstawa dysponowania (np.
umowa o pracę, umowa zlecenie
itp.)

1

2

3

4

5

Kierownik
Budowy

co najmniej 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstr.-bud. w
zakresie bez ograniczeń

a) posiada uprawnienia budowlane nr:
……………………………………….… wydane
dnia: …………………….. do kierowania
robotami
w
specjalności:
...........................................................
w
zakresie: ....................................

z co najmniej 3-letnim doświadczeniem
w kierowaniu budową
po uzyskaniu uprawnień budowlanych

NIE DOTYCZY

Kierownik
robót sanitarnych

co najmniej 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (lub im
odpowiadające)

b) posiada: ……… letnie doświadczenie
w kierowaniu budową po uzyskaniu uprawnień
budowlanych

a) posiada uprawnienia budowlane nr:
……………………………………….…
wydane dnia: …………………….. do
kierowania robotami w specjalności:
...........................................................
w
zakresie: ....................................
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a)

NIE DOTYCZY

Kierownik
robót
elektrycznych

posiada uprawnienia budowlane nr:
……………………………………….…
wydane dnia: …………………….. do
kierowania robotami w specjalności:
........................................................... w
zakresie: ....................................

co najmniej 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (lub im
odpowiadające)

* UWAGA! W przypadku dysponowania osobą, która nie wchodzi w zakres zasobu kadrowego (własnego) Wykonawcy- np. jest pracownikiem podwykonawcy, należy przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie właściwego
podmiotu do udostępniania danej osoby do wykonania zamówienia, wg załącznika 4b

……………………...................................................................
pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik Nr 7b do SIWZ
..................................................................
miejscowość i data

ZOBOWIĄZANIE
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH
PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

„Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła
Góra”, w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie
budowy chodnika"
(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania
swoich zasobów w zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu* – zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomicznej lub finansowej)
do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia jw.
Oświadczam, iż:
a)

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
b)
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….
c)
zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d)
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….
__________________ dnia __ __ _____ roku
_______________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
o reprezentacji Podmiotu)

*podać właściwe

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
UWAGA! Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający zasób i złożone w oryginale.
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Załącznik Nr 7c do SIWZ
..................................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania:
„Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 76; 73/1; 73/2 w miejscowości Podła
Góra”, w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie
budowy chodnika"

Nazwa Wykonawcy..........................................................
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jw., wskazane w załączniku 7a do
SIWZ – wykaz osób i podmiotów, posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie wymagane w SIWZ i
ogłoszeniu.

……………………...................................................................
pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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