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1.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:
1.1. Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, adres poczty
elektronicznej: zp@umsiechnice.pl.
1.2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: http://www.siechnice.gmina.pl/.
1.3. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami w zakresie zagadnień
związanych z procedurą: Monika Małecka, tel. 71 786 09 48, zp@umsiechnice.pl. lub osoba ją
zastępująca.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.
2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej
dalej pzp.
2.2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2.2.1. W celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
2.2.2. Zamawiający wskaże w zaproszeniu termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz zakres treści oferty.
2.2.3. Ewentualne negocjacje dotyczą wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają ocenie w
ramach kryteriów oceny ofert.
2.2.4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony,
ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
2.2.5. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprosi
ich do składania ofert ostatecznych oraz przedstawi ich termin otwarcia (nie krótszy niż 10 dni od dnia
przekazania zaproszenia).
2.2.6. Oferta ostateczna nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
2.2.7. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę ostateczną zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji.
2.2.8. Oferta ostateczna, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega
odrzuceniu.

3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siechnice reprezentowana przez
Burmistrza Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,

2)

Kontakt z inspektorem pod adresem: e-mail iod@umsiechnice.pl
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3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 2019 ze zmianami), dalej „ustawa
Pzp”,

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6)

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,

7)

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

8)

posiada Pani/Pan:

a)

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 **;

b)

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 ***;

c)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
*

4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji
projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności:
• budowę i przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokości 5,5 m,
• budowę chodnika z kostki betonowej i szerokości 2,0 m,
• budowę zjazdów z kostki betonowej,
• przebudowę i budowę kanałów na istniejącym rowie melioracyjnym,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• budowę oświetlenia ulicznego wraz z przyłączeniem do sieci,
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• budowę kanału teletechnicznego,
• zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznej,
• zabezpieczenie i przebudowa wodociągu,
• budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej,
• przebudowę sieci ciepłowniczej,
• renowację rowu melioracyjnego,
• wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
• nasadzenia drzew i krzewów,
• remont mostu
• budowa kładki dla pieszych.
4.2. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7
4.3. Wykonawca lub Podwykonawca/y zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na pracy fizycznej i operatorów
sprzętów jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone są w projekcie umowy.
4.4. W dokumentacji podane nazwy własne są przykładowe. Do wszystkich nazw własnych należy dodać zapis
„lub równoważne”. Tam, gdzie w SWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
których mowa w art. 103 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie
gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w
dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego
w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
4.5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej
SWZ, zapisami złożonej oferty oraz dokumentacją.
4.6. Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w dokumentacji i w
przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
4.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
4.8. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazał w ofercie te części zamówienia oraz, o ile są mu znane podał nazwy tych podwykonawców.
4.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.10.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.11.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy

robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 Ustawy Pzp:
1) Przebudowa ul. Melioracyjnej w Radwanicach w zakresie przebudowy jezdni, budowy chodnika,
zjazdów, budowy sieci kanalizacji deszczowej. Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji
Zamawiającego o wykonaniu zamówienia - na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę w
oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, która podlegać będzie negocjacjom.
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2) Przebudowa ul. Ptasiej w Iwinach w zakresie przebudowy jezdni. Warunki udzielenia zamówienia: w
przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia - na prośbę Zamawiającego Wykonawca
przedstawi ofertę w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, która podlegać będzie negocjacjom.
3)

Przebudowa ul. Sportowej w Siechnicach w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy
kanalizacji deszczowej. Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji Zamawiającego o
wykonaniu zamówienia - na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę w oparciu o
wynagrodzenie ryczałtowe, która podlegać będzie negocjacjom.

4.12.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, który

stanowi załącznik do SWZ.
4.13.

Oferenci zainteresowani wizja lokalną winni dokonać ustalenia jej terminu z przedstawicielem

Zamawiającego. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Szymon Felikowski, e-mail:
sfelikowski@umsiechnice.pl, tel 071 7860974 .
4.14.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.15.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie
1)

Wykonanie robót budowlanych: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,

2) Uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla obiektu: 10 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
5.2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w Projekcie umowy,
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
pkt 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:
6.2.1.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

6.2.2.

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

6.2.3.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.2.4.

zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie
minimum 2 zamówienia jako generalny wykonawca, polegające na: rozbudowie, budowie,
przebudowie dróg, ulic, placów, parkingów o nawierzchni z kostki brukowej lub asfaltu betonowego
o powierzchni 4 000,00 m2 oraz budowie oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej i
teletechnicznej, każde zamówienie.
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UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/
umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego
zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w
zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur.
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich stanowiska, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Określenie osób, których dotyczy obowiązek wykazania przez Wykonawcę:
a) Kierownik budowy pełniący także funkcję Koordynatora posiadający uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
branży konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 2003r. oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tą osobą,
b) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej dla instalacji
sanitarnych

w

zakresie

sieci,

instalacji

urządzeń

cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tą osobą,
c) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tą osobą,
d) Kierownik robót w zakresie kształtowania zieleni. Osoba odpowiedzialna za kierowanie pracami
związanymi z kształtowaniem zieleni winna posiadać wykształcenie wyższe lub średnie w
specjalności: ogrodnictwo lub leśnictwo lub architektura krajobrazu oraz minimum roczne
doświadczenie w pracach związanym z pielęgnacją zieleni.
6.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.4. Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty lub
odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
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7.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WKONAWCY Z POSTĘPOWANIA. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

7.1. w art. 108 ust. 1 pzp,
7.2. w art. 109 ust. 1 punkty 5, 7, 8, 9, 10:
7.2.1. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;
7.2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi
za wady;
7.2.3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych;
7.2.4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub
pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7.2.5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia
(podmiotowe środki dowodowe).
8.1. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
8.1.1.

Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ust.1. ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ oraz jeżeli
dotyczy załącznik 3A, 3B do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt. 6 i 7 SWZ.

8.1.2.

Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
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potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

8.2. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.2.1.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 100 000,00 zł.
b) wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na realizacji
minimum 2 zamówień, jako generalny wykonawca, obejmujących zakresem: rozbudowę, budowę,
przebudowę dróg, ulic, placów, parkingów o nawierzchni z kostki brukowej lub asfaltu betonowego o
powierzchni 4 000,00 m2

oraz budowę oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej i

teletechnicznej, każde zamówienie. Wykonawca powinien podać rodzaj, zakres, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączyć dowody
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
obiektywnym

charakterze

wykonawca

nie

jest

w

stanie

uzyskać

o

tych dokumentów –inne

odpowiednie dokumenty;
c) wykazu osób (Załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
➢

Kierownik budowy pełniący także funkcję Koordynatora posiadający uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 2003r. oraz minimum 5-cio letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,

➢

Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej dla instalacji
sanitarnych w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

➢

Kierownik robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5-cio letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

➢

Kierownik Robót w zakresie kształtowania zieleni. Osoba odpowiedzialna za kierowanie pracami
związanymi z kształtowaniem zieleni winna posiadać wykształcenie wyższe lub średnie w
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specjalności: ogrodnictwo lub leśnictwo lub architektura krajobrazu oraz minimum roczne
doświadczenie w pracach związanym z pielęgnacją zieleni.
UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z
przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania
umowy, nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do realizacji zadania zgodnie
z przepisami.
8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających
negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie
są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych
środków.
8.6. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
8.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

9.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków, o których mowa w niniejszej SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.

9.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace zgodne z
przedmiotem niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
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na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do SWZ.
9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem wykonawcy.
9.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 9 SWZ, także oświadczenie podmiotu
udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnienie warunków udziału w postepowaniu , w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9.5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1)

Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

2)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o
którym mowa w punkcie 9 SWZ, składa każdy z wykonawców. Dodatkowo w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia polegających na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika , które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy – Załącznik 3 B do SWZ.

3)

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

UMOWA. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną

10.

wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 1 do SWZ.
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

11.
11.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa

się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do formularza do komunikacji.
11.2.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu.
11.3.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje

warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
11.4.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i

wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
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11.5.

Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125ust.1 pzp, podmiotowych środków

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.6.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i

załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
11.7.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:

zp@umsiechnice.pl.
11.8.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane

są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zp@umsiechnice.pl.
11.9.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów

lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11.10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
12.1.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc,

.docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
12.2.

Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET

Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla
systemu Linux i MAC OS.
12.3.

Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

12.4.

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
12.5.

Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie

wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez
szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.
12.6.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z
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przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji
jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3
pzp.
12.7.

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr

2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w
treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
12.8.

Do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SWZ) składane na podstawie art. 125 ust.1
ustawy pzp wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenie
Załącznik 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców oraz Oświadczenie stanowiące Załącznik
3B do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu,
- w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem

także

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik 3 i 3A do SWZ, potwierdzające
brak podstaw tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
- w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem także oświadczenie
Podwykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
Podwykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do
jednego pliku archiwum (ZIP)
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d) Oświadczenia, o których mowa w pkt.

c składa się pod rygorem nieważności, w formie

elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12.9.

Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

13.
13.1.

Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego

Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
13.2.

Cena oferty stanowi ryczałtową cenę oferty.

13.3.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po

przecinku.
13.4.

Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny
ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie,
jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki
(na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
13.5.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

13.6.

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa

zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
13.7.

W ofercie wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja zawierająca wskazanie
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego
obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze), wskazanie
wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT
jaki będzie musiał rozliczyć zamawiający. Obie wartości ustali zamawiający we własnym zakresie.

14.

KRYTERIA OCENY OFERT.

14.1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium z przypisaniem do niego

odpowiednio wagi: najniższa cena – 100 pkt.
14.2.

Sposób obliczania punktów: punkty w kryterium cena brutto oferty w PLN - oferta z najniższa ceną

otrzyma – 100 pkt, natomiast każda następna oceniana będzie na podstawie wzoru:
cena minimalna
------------------------x 100
cena oferty n
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Wartość pkt oferty n =

14.3.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

14.4.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

14.5.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
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Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
14.6.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
14.7.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

14.8.

Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie

Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
14.9.

W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca

się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że
zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.
15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

16.

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

16.1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
16.2.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 03.03.2021 r., do godz.

09:00.
16.3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

16.4.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

16.5.

Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie
on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
16.6.

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
16.7.

17.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

TERMIN OTWARCIA OFERT:

17.1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2021 r., o godzinie 11:00.

17.2.

Otwarcie ofert jest niejawne.

17.3.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.
17.4.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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17.5.

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.
17.6.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
18.1.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31.03.2021r.

18.2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 30 dni.
18.3.

Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
18.4.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium (jeżeli

dotyczy).
18.5.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą (jeżeli dotyczy).
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

19.
19.1.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek

bankowy zamawiającego nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008. Wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie
skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego).
19.3.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym

postępowaniu zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy.
19.4.

Zamawiający na podstawie art. 449 ustawy pzp będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia należytego zabezpieczenia umowy
jednej z form wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża
zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
19.5.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi

być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
19.6.

20.

Zwrot nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:

20.1.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o :
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1) wyborze

najkorzystniejszej

oferty,

podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wybrano, oraz

wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są

miejscami wykonywania

działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty
4) unieważnieniu postępowania -podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
20.2. W przypadkach, o których mowa w art. 110ust. 2ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 20.1. ppkt.2
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę , Zamawiający uznał
za niewystarczające.
20.3. Zamawiający udostępni informacje , o których mowa w ust. 1 pkt 1i 4 na stronie internetowej.
20.4. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w
terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
20.5. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt. 20.4., jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
20.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
20.7.

Wykonawca, o którym mowa w pkt. 20.4., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ.
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
20.8.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia.
20.9.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postepowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postępowanie.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

21.
21.1.

Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
21.2.

Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
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b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
21.3.

Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
21.4.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o

którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje
skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej.
21.5.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony

prawnej” pzp.

22.

Załączniki do SWZ. Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik nr 1,
2) Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3,
4) Oświadczenie dotyczące udostepnienia zasobów - Załącznik nr 3A,
5) Oświadczenie o grupie kapitałowej – Załącznik nr 4,
6) Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 5,
7) Wykaz osób - Załącznik nr 6.
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Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający:
Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
55 – 011 Siechnice

FORMULARZ OFERTY
Ja/my* niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz:
..................................................................................................
..................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia)
Adres:…………………………………………………………………………………………………..
Kraj……………………………………
REGON…….………………………………..
NIP:………………………………….
TEL.…………………….………………………
Adres skrzynki ePUAP ……………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą-TAK/NIE*
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę 2 etapu ulicy Św. Krzyża
w Siechnicach:
1. SKŁADAMY

OFERTĘ

na

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie

określonym

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:
1.1.Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi RAZEM ( pkt. 1.1.1) + pkt. 1.1.2)):
………………….……… zł., słownie brutto……..………...………..…..…………………………………………..…zł.
(w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: …….%), w podziale:
1) wykonanie kanalizacji deszczowej za wartość ryczałtową: ……….……… zł netto + …….... % VAT, razem
brutto: ………………zł, słownie brutto……..………...…………..…………………………………………..…… zł.
2) wykonanie pozostałych robót budowlanych za wartość ryczałtową: …………… zł netto + …….... % VAT,
razem brutto: ………………zł, słownie brutto……..………...…………..…………………………………….…… zł.
1.2.Zamówienie wykonamy w terminie:
1) Wykonanie robót budowlanych: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2) Uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla obiektu: 10 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
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2. Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji w miejscu na wpisanie
VAT należy wpisać „odwrócone obciążenie”. W załączeniu informacja zawierająca wskazanie nazwy (rodzaju)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku
podatkowego (proszę wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze), wskazanie wartości tego
towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał
rozliczyć zamawiający. Obie wartości ustali zamawiający we własnym zakresie*.
3. Oświadczam/y, że osobami z uprawnieniami i doświadczeniem, które będą brały udział przy realizacji
zamówienia będą:
3.1. Kierownikiem budowy pełniącym także funkcję Koordynatora posiadającym uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży
konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 2003r. oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie będzie: ……………………..…………
…..…............................... (podać imię i nazwisko),
3.2. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej dla instalacji
sanitarnych w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie będzie: ……………………..……………..…............ (podać imię i nazwisko),
3.3. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie będzie: ……………………..……
…..………..…............................... (podać imię i nazwisko),
3.4. Kierownik Robót w zakresie kształtowania zieleni. Osoba odpowiedzialna za kierowanie pracami związanymi
z kształtowaniem zieleni winna posiadać wykształcenie wyższe lub średnie w specjalności: ogrodnictwo lub
leśnictwo lub architektura krajobrazu oraz minimum roczne doświadczenie w pracach związanym z
pielęgnacją zieleni będzie: ……………………..……………..…............................... (podać imię i nazwisko).
4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji: 60 miesięcy.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie
warunki w niej zawarte.
6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
wskazanego w pkt 18 SWZ.
8. Zgodnie z zapisem w specyfikacji warunków zamówienia w pkt. 4 wykonawca/y lub podwykonawca/y
zatrudniam/my

pracownika/ów

na

umowę

o

pracę:

.……………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… (wymienić rodzaj pracy).
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
a) ……………………………………………………………………………………….. ,
b) ……………………………………………………………………………………….. .
część zadania i nazwa podwykonawcy
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10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w
Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO2 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
12. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:
1.…….
2.…….
3.…….

_________________dnia______2021r
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami )potwierdzającymi prawo do
reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
* niepotrzebne 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 Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie
treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).
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 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1
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Zamawiający:
Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
55 – 011 Siechnice

Wykonawca:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………….
…………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

(składane wraz z ofertą)
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

……………………………………………………………………………………,

pn.:

prowadzonego

…………………
przez

Burmistrza

Siechnic oświadczam, co następuje:
1. OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1
pkt 5, 7-10 ustawy Pzp.
…………….…….,dnia………….…….r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

2. OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:
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. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………….……. , dnia………………….r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
……………………………………
(podpis)
4. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
1) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
a) …………………………….……………………………….…………………………,
b) …………………………….……………………………….…………………………,
w następującym zakresie: ………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………………………………………
(podpis)
2) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………………………
(podpis)
5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
1) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
a)

…………………………….……………………………….…………………………,

b) …………………………….……………………………….…………………………,
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG),
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………………………
(podpis)
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6. 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.
…………………………………………
(podpis)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami(*) świadom / świadomi(*) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.
(*) niepotrzebna skreślić
Uwaga:
1) Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i
składają oddzielnie wszyscy członkowie.
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…....................................

………...................................
miejscowość, data

nazwa wykonawcy

Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów

Załącznik nr 3A

(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)
ZAMAWIAJĄCY: ……………………………………………………………………..
WYKONAWCA:
………….......................................

UDOSTĘPNIAJĄCY:
……….. ........................................................

(Nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko)

(Nazwa, firma adres lub imię i nazwisko,

adres zam. – w przypadku osoby fizycznej)

adres zam. – w przypadku osoby fizycznej)

Niniejszym oświadczam, iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia niezbędne zasoby na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu niżej wymienionego zamówienia, którego przedmiotem jest:
………………………………………………………………………………………………………………………
Potencjał …………………………………………………………………………………….
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów …………………..………………………………….
2) sposobu wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia ………..….
………………………………………………………………………………………………..………
3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
4) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z udostępniającym zasoby …………..……
…………………………………………..………………………………………………………………
5) czy podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
będzie realizował roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu udostępniającego
potencjał oraz pieczątka/pieczątki)
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Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia:
………………………………………
………………………………………

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3B
(składane wraz z ofertą na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy)
DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..,
prowadzonego przez Gminę Siechnice, oświadczam że*:
- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres Wykonawcy)
Zrealizuje następujące roboty budowlane:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres Wykonawcy)
Zrealizuje następujące roboty budowlane:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres Wykonawcy)
Zrealizuje następujące roboty budowlane:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

………...................................
miejscowość, data
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……....................................

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

miejscowość, data

nazwa wykonawcy
Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI lub PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(oświadczenie składane na wezwanie)

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.:
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
1. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……….........................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka/pieczątki)
2. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje
(wymienić poniżej i przekazać/ przesłać Zamawiającemu):
a) ………………………………….……………………………….…………………………,
b) …………………………………….……………………………….…………………………,
c) …………………………………….……………………………….…………………………,
potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie

……….........................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka/pieczątki)
Uwaga!
Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2)
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Wykaz doświadczenia*

Załącznik nr 5

(wykaz i dokumenty składane na wezwanie)
wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat
robót budowlanych
Wykonawca w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku może wskazać, że przedmiotowe
oświadczenia i/lub dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, o ile są aktualne
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia)

l.p.

Przedmiot zamówienia, rodzaj

Zakres/ilość

m2

Data

Data

rozpoczęcia

zakończenia

Nazwa
Zamawiającego

*Nie wypełniać w przypadku wskazania, że aktualny wykaz i dokumenty są w posiadaniu Zamawiającego.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowiązany uwzględnić te prace w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz dołączyć do oferty
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do współpracy.
Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia winno być złożone w oryginale.

………………………………………..…….
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka/pieczątki)
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……......................................

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

miejscowość, data

nazwa wykonawcy

Wykaz osób
Załącznik nr 6
(wykaz składany na wezwanie)
odpowiedzialnych bezpośrednio za realizację zamówienia
Wykonawca w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku może wskazać, że przedmiotowe
oświadczenia i/lub dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, o ile są aktualne
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia)
l.p.

Stanowisko

Imię nazwisko

Numer / rodzaj
uprawnień

*Doświadczenie/

Podstawa

Wykształcenie

dysponowania

*należy wpisać doświadczenie/wykształcenie - zgodnie z zapisami pkt 6.2.4.2) i pkt. 8.2.1.c) SWZ
Jeżeli podstawa dysponowania jest inna niż zasób własny do wykazu należy dołączyć informację
wykonawcy o podstawie do dysponowania tą osobą/ tymi osobami. Do oferty należy załączyć
zobowiązanie osoby/osób z uprawnieniami, że będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia winno być złożone w oryginale.
Oświadczam, że:
1) wymienione osoby w wykazie posiadają wymagane uprawnienia budowlane,
2) dysponujemy osobami wymienionymi w wykazie zgodnie z podana podstawą,
3) wymienione w wykazie osoby posiadają wymagane doświadczenie/wykształcenie zgodnie
wymaganiami zawartymi w SWZ

…….………………………………………….
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka/pieczątki)
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