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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ROZDZIAŁ  1.  OBLIGATORYJNE  POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

§ 1.  Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA  DRUŻBICE
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Drużbice

Drużbice 77A,  97 - 403 Drużbice
tel. 44 631 10 78 (79),

fax. 44 631 12 59
NIP 769-20-48-540, REGON 590648089

adres internetowy: www.druzbice.pl
e-mail: sekretariat@druzbice.pl

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia i informacje dotyczące postępowania 
1. Trybem udzielenia zamówienia jest  przetarg nieograniczony,  zgodnie z art.  39-46 ustawy

z dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z  2018  r.  poz.  1986),
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wskazana jest ustawa bez
bliższego określenia, odnosi się to do w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Postępowanie oznaczone jest znakiem/numerem: FZR.271.6.2019.
4. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie

podane w ust. 3.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  polegających
na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice – odcinek
dodatkowy, lokalizacja  inwestycji:  działka  nr  ewidencyjny 126,  obręb geodezyjny 3  Bukowie
Górne, gm. Drużbice o długości 115,00 m i szerokości jezdni 4,50 m.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1)     Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą.

2)     Wykonanie regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych oraz studzienek kanalizacyjnych.
3) Wykonanie mechanicznego czyszczenia nawierzchni drogowej na powierzchni 517,5 m².
4) Wykonanie niezbędnych napraw cząstkowych istniejącej nawierzchni.
5) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na powierzchni 517,5 m².
6) Wykonanie wyrównania nawierzchni warstwa wyrównawcza (wiążąca) z betonu asfaltowego 

średnio 75 kg/m2 na powierzchni 517,5 m².  
7) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm na 

powierzchni 517,5 m².
8) Wykonanie plantowania poboczy, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na 

długości 115,0 m,  szerokości 75cm i grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz wykonanie 
profilowania poboczy z dostosowaniem spadków poprzecznych do niwelety istniejących zjazdów.

Uwaga:

Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany oraz STWiOR. Kosztorys
ofertowy załączony do specyfikacji jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego.
Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali  zamierzenia budowlanego i
ułatwienia  Wykonawcom  oszacowania  kosztów  realizacji  inwestycji,  dlatego  co  do  zasady  pełni
jedynie funkcję pomocniczą.

3.3. Obowiązki Wykonawcy:
1. Do obowiązków Wykonawcy poza innymi niewymienionymi w umowie należą w szczególności:

1)  ustanowienie kierownika budowy,
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2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,
3) we własnym zakresie, w ramach ceny umownej zapewnić obsługę geodezyjną zadania, a w

szczególności wytyczyć obiekt i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
4) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie inwestycji (placu budowy). Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

5) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną 
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa.

6) Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na 
podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

7) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,
8) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu

samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną
odpowiedzialność  za  funkcjonowanie  ruchu  kołowego  i  pieszego  do  czasu  zakończenia
i  odbioru  robót,  właściwe  oznakowanie  terenu  robót  (zapewnienie  stałych  warunków
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów
bezpieczeństwa),  prowadzenie  ich  z  zachowaniem wymagań przepisów BHP i  p-poż.  oraz
w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

9) przerwanie robót  na żądanie  Zamawiającego i  zabezpieczenie  wykonanych robót przed ich
zniszczeniem,

10) skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  wszystkich  żądanych  dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

11) wykonywanie  obowiązków  zapewnienia  bezpieczeństwa  wynikających  z  obowiązujących
przepisów  prawa  i  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  realizowanych  robót  oraz
p-poż,

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także
ruchem pojazdów,

13) zapewnienie  w  niezbędnej  ilości  potencjału  ludzkiego  oraz  potrzebnych  maszyn  i urządzeń
sprawnych  technicznie  i  dopuszczonych  do  użytkowania  w  budownictwie  według  potrzeb
zgodnie  z zakresem umowy,

14) utrzymanie  terenu  budowy  i  terenu  przyległego  do  terenu  budowy,  w  stanie  wolnym
od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,

15) umożliwienie  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów  nadzoru  budowlanego,
do  których  należy  wykonywanie  zadań  określonych  ustawą  -  Prawo  budowlane  oraz
udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

16) w przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  w  toku  realizacji  umowy  wykonanych  robót,  ich
części,  obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do
terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie
do stanu poprzedniego,

17) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,
18) używanie  do  realizacji  robót  materiałów  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów
prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630). W przypadku
wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji  przedmiotu umowy materiałów dostarczonych
przez  Zamawiającego,  odpowiedzialność  z  tytułu  ich  niewłaściwej  jakości  przechodzi  na
Wykonawcę,  jeżeli  nie  wniósł  zastrzeżeń  co  do  ich  jakości  w  chwili  ich  protokolarnego
przekazania przez Zamawiającego,

19) przedstawianie  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego,  na  każde  jego  żądanie,  przed
wbudowaniem  materiałów  odpowiednich  dokumentów  potwierdzających  ich  jakość
i  dopuszczenie  do  stosowania tj.:  w  szczególności:  certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”,
certyfikatów  zgodności  lub  deklaracji  zgodności,  atestów,  świadectw  pochodzenia.
Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie
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badań  jakościowych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  niewłaściwą  jakość
materiałów i nienależyte wykonanie robót,

20)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia
robót,

21) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające sto-
sowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

22) wyznaczenie  do  kierowania  robotami  i  wykonywania  przedmiotu  umowy  osób  wskazanych
w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiające-
go. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wy-
łącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki posta-
wione w tym zakresie w SIWZ,

23) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt
organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

24) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymaga-
ne normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów
badań, sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

25) zabezpieczenie  i  oznakowanie  miejsca  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym  winno
zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego i osobom wykonującym roboty oraz
zapewnić płynność ruchu drogowego,

26) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie
stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy.

27) Do obowiązków Wykonawcy należy także:

a) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również   terenów są-
siadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowa-
cji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg,
nawierzchni lub instalacji,

b) opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Bukowie Górne, gm. Drużbice. Przed przystąpie-
niem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu  projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabez-
pieczenia robót w okresie trwania budowy z kompletem uzgodnień, zatwierdzony przez organ zarzą-
dzający ruchem drogowym. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać etapowanie robót i organiza-
cję ruchu na każdym etapie budowy.

3.4. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:
1) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy,
2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody

lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy z rozbiórek),
3) uporządkowanie  terenu  po  budowie  oraz  wszelkie  inne  prace  nieobjęte  w  SIWZ,

a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy
prawa,

4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na
warunkach określonych umową,

5) wykonywanie  wszelkich  czynności  dodatkowych  wynikających  z  przyjętej  technologii
wykonania robót.

3.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  należy  stosować  wyroby  budowlane  dopuszczone
do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie,  oznakowane  CE lub  znakiem budowlanym,  bądź
umieszczone  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia
i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
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3.6. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych:
1) końcowy  odbiór  robót  budowlanych  nastąpi  po  protokolarnym  odbiorze  przedmiotu

zamówienia  przez  komisję  powołaną  przez  Zamawiającego  z  udziałem  Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych;

2) do odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Komisji  Odbioru Końcowego
komplet dokumentów w tym: 

a) atesty aprobaty techniczne i świadectwa zgodności zamontowanych materiałów i urządzeń,
b) dokumentację powykonawczą zakresu robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
c) dziennik budowy, 
d) kosztorys powykonawczy,
e)  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową ,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
f)  oświadczenia  kierownika  budowy o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w pkt 3.5,
g) dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu,
h) geodezyjne operaty powykonawcze, szkice polowe i mapy sytuacyjno-wysokościowe z geodezyjną
inwentaryzacją urządzeń podziemnych, 
i)  inne  dokumenty,  w  tym  wymagane  protokoły  badań  i  sprawdzeń,  które  mają  ścisły  związek  z
realizacją przedmiotu umowy;

3) powyższe prace należy wykonać zgodnie z  projektem budowlanym, specyfikacją techniczną
wykonania  i  odbioru  robót,  obowiązującymi  przepisami  technicznymi  oraz  na  warunkach
określonych umową,

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w celu zatwierdzenia
przed  zawarciem  umowy uproszczonego  kosztorysu.  Najpóźniej  w  dniu  podpisania
umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  kserokopię
uprawnień  budowlanych  kierownika  budowy jak  również  kserokopię  zaświadczenia
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie  z ustawą   z dnia
15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725);

5) dokumenty  odbiorowe  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  odpowiednio
posegregowane,  opisane  i  wpięte  w  stosowne  teczki  (skoroszyty,  segregatory,  itp.).
Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów;

6) zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie,  której
dokonano  wyboru  Wykonawcy  może  nastąpić  jedynie  zgodnie  z  zapisami  podanymi
w załączniku nr 11 – Projekt Umowy §17;

7) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólnych warunków ochrony
własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska;

8) w  przypadku,  kiedy w  dokumentacji  projektowej  użyta  jest  nazwa  własna  wyrobu  bądź
bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod
względem parametrów technicznych i jakościowych. Za materiały równoważne Zamawiający
uzna te,  które  posiadają  takie  same lub  korzystniejsze  parametry  techniczne  i  jakościowe,
a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej;

9)  w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych,  Wykonawca zobowiązany jest
do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wg załącznika nr 7 do SIWZ;

10) w przypadku, gdy podczas oceny ofert  zostanie stwierdzone, że zaoferowane materiały nie
spełniają warunku  równoważny w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej,
Zamawiający odrzuci taką ofertę.

3.7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień.

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.8. Wymagania dotyczące okresu gwarancji:
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Wymagany okres gwarancji wynosi:
- co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

3.9.  Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące pracę w zakresie robót budowlanych były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

§  4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 08.11.2019 r.

§ 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu,

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej.

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że:
-  Posiada  odpowiednie  ubezpieczenia(e)  odpowiedzialności  cywilnej,  (art.  22c  ust.  1  pkt  3)
w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  minimum
na 50.000,00 PLN (słownie:pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

       3. Zdolności technicznej i zdolności zawodowej: (art. 22 ust. 1b).  

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże, że wykonał  nie wcześniej  niż w okresie ostatnich 5 lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej dwie roboty o wartości robót budowlanych, co najmniej
50 000,00 zł brutto każda (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), obejmujące swoim zakre-
sem rzeczowym budowę/ rozbudowę/przebudowę/remont drogi, z załączeniem dowo-
dów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczegól-
ności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa bu-
dowlanego i prawidłowo ukończone;

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wyko-
nawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia
samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-inży-
nieryjnej w zakresie dróg. (art. 22 d ust.1)

a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12) oraz
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11  września  2014  r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278).

b) Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

c) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.  12 a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22
grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

4.  W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunek  udziału  
w postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 12-23 ustawy.
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5.  Z  postępowania  wyklucza  się  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 2018 r.
Dz. U. poz. 798), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust.1 pkt 23)
6. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  każdy  

z warunków  określonych  w §  6  ust.  2  i  ust.  3  winien  spełniać,  co  najmniej  jeden  z  tych  
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie.

7. Warunek określony w § 5  ust. 1 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
8. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

1) Etap I  - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji  zawartych  w  oświadczeniu  wykonawcy  na  podstawie  art.  25a  ust  1  ustawy
o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej
oświadczeniem (załącznik  nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ);

2) Etap II  -  ostateczne potwierdzenie  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu zostanie
dokonane  na  podstawie  dokumentów  to  potwierdzających.  Ocenie  na  tym  etapie  może
podlegać  (będzie)  wyłącznie  oferta  Wykonawcy,  która   została  najwyżej  oceniona.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub doku -
mentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów nie-
zbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawiera-
ją błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba,
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podle-
ga odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

11. Podstawy wykluczenia, o których mowa, w art. 24 ust. 5.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 

1) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwida-
cję jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, z 2018 r., poz.
149) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środ-
ków  dowodowych,  z  wyjątkiem  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  15,  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. 

12. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.(art.  22a
ust. 1)
13. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  realizacji  zamówienia.  (wg  wzoru  stanowiącego
załącznik nr 3)   (art. 22a ust. 2)
14. Zamawiający ocenia, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. (art. 22a ust.3)
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15. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. (art. 22a  ust.
4)
16. 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. (art. 22a  ust. 5)
17. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,  innego
podmiotu,   nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu  lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,     
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: (art. 22a  ust. 6)

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdol-

ności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

§  7. W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu   dotyczących sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  zamawiający  żąda
następujących dokumentów:

1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną okre-
śloną przez Zamawiającego.

2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiają-
cego dokumentów, o których mowa w pkt 1, zamawiający dopuszcza złożenie przez Wyko-
nawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych
przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

§ 8. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności  technicznej  lub  zawodowej  zamawiający  żąda  następujących
dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upły-
wem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym
okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,
na  rzecz  których  roboty te  zostały  wykonane,  z  załączeniem dowodów określających  czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pod-
miot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty (§ 6, pkt 3. 1);

2) wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego:
- w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie ro-
botami 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 (§ 6, pkt 3. 2).

§ 9.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym orga-
nem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw-
nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzają-
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cego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdro-
wotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwier-
dzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewi-
dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-
manie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

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

4) oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdza-
jące odpowiednio, że:

a) nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne  albo  że  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6)  Dokument,  o  którym  mowa  w  pkt  5  lit.  a,  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż
3 miesiące przed upływem tego terminu.

7) Dokument,  o  którym  mowa  w  pkt  5  lit.  b,  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

8) 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 pkt 1 – pkt 3, 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. Przepis pkt 5 i pkt 6 stosuje się.

UWAGA:
Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  oceniona  najwyżej,  zostanie  wezwany  do  złożenia
dokumentów  wymienionych  w  §  7  pkt  1-2,  §  8  pkt  1-2  i  §  9  pkt  1-4,  w  wyznaczonym  przez
zamawiającego,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń
i dokumentów.

(Art. 26 ust.2 w związku z art. 25 ust. 1)

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

1. W  niniejszym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje Zamawiający  i Wykonawcy  przekazują  pisemnie  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego,  osobiście  ,    faksem lub przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej
w rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002 r.  o świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną
(email:  sekretariat@druzbice.pl). 

2. Wymaga się,  aby w/w dokumenty przesłane za pomocą faksu lub e-maila nieopatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym były niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu,  oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych  przez  zamawiającego  oraz  pełnomocnictwa. Forma  pisemna  musi  spełniać
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wymagania określone w art. 78 § 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść
oświadczenia woli musi być złożony własnoręczny podpis.

4. Domniemywa  się,  iż  pismo  wysłane  przez  Zamawiającego  na  numer  faksu  lub  podany
w ofercie  adres  e-mail  podany  przez  wykonawcę  zostało  mu  doręczone  w  sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany
przez  zamawiającego  do  potwierdzenia  otrzymania  pisma  w  sposób  określony  w  pkt   2
oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał. 

5. Korespondencję  związaną  z  niniejszym  postępowaniem  należy  kierować  na  adres:
Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice.

6. Wykonawca może złożyć na piśmie do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej
Specyfikacji. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Pisemna  odpowiedź  zostanie  przesłana
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
treści niniejszej Specyfikacji. (art. 38 ust. 3).

8. W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem terminu  składania  ofert
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  treści
specyfikacji  zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej,  chyba,  że  specyfikacja  nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. (art. 38 ust. 4).

9. Jeżeli  zmiany  w  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  prowadzą  do  zmian
w treści ogłoszenia i w wyniku tych zmian niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie
ofert  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  oraz  poinformuje  o tym  wszystkich
Wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  oraz  zamieści  informację  na  stronie
internetowej.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania
wniosku, o  którym mowa w ust. 6.

10. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
   1) Pelagia Habryn – Kierownik Referatu oraz Rafał Krawiec –inspektor UG, tel. 44  631-10-78

(79) – wew. 31 – sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia,
        2) Łukasz Bartosik – Kierownik Referatu, tel. 44 631-10-78 (79) – wew. 23 – sprawy dotyczące

procedury zamówień publicznych.

§ 11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 12 Termin związania ofertą
1. Zamawiający  ustalił  termin  związania  ofertą  na  30  dni  od  upływu  terminu  składania  ofert.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W  uzasadnionych  przypadkach,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania

ofertą  Zamawiający  może  tylko  raz  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Wykonawca samodzielnie może na piśmie przedłużyć termin związania ofertą.
4. 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 przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

§ 13. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
4. Oferta powinna zapewniać pełną czytelność jej treści.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zaleca się, aby wszystkie karty/strony składające się na ofertę były spięte w jedną całość.
7. Zaleca się, aby każda strona oferty oraz załączniki były ponumerowane.
8. Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Każdy  dokument  składający  się  na  ofertę

sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
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polski,  poświadczonym  przez  Wykonawcę.  W  razie  wątpliwości  uznaje  się,  że  wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9. Ofertę  należy  sporządzić  według  formularza  ofertowego  stanowiącego  załącznik  do  niniejszej
specyfikacji.

10. Walutą rozliczeń finansowych jest PLN. 
11. Do  oferty  Wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  oświadczenie  stanowiące

wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca:  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki
udziału w postępowaniu; (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i załączniku
nr 3 do SIWZ)   (art.     25a ust.1)

12. Wykonawca, który 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,
o którym mowa w pkt 11.   (art. 25a ust.3 pkt 2).

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak
podstaw wykluczenia.  (art. 25a ust.6). 

14. Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności (art. 26 ust. 2) tj.: 
1)  spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez  zamawiające-

go,
3)     brak podstaw wykluczenia  (art. 25 ust. 1 pkt 1-3).

15. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna wówczas stosowne oświadczenie, że Wykonawca  nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5  ustawy składa się oddzielnie na spółkę oraz na każdego
ze wspólników spółki.

16. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w postępowaniu oświadczenia/dokumenty.
17. Oferta  winna być podpisana przez osobę(y)  upoważnioną(e)  do reprezentowania  Wykonawcy.

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

18. Forma pisemna przedstawianego zobowiązania musi spełniać wymagania określone w art. 78 § 1
kodeksu  cywilnego  tj. na dokumencie  obejmującym treść  oświadczenia  woli  musi  być  złożony
własnoręczny podpis składającego oświadczenie. 

19. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo,
to winno w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

20. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia
winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy,  z zastrzeżeniem,  iż  pełnomocnictwo  musi  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

21. Wszystkie  poprawki  powinny  być  dokonane  w  sposób  czytelny  oraz  parafowane  przez
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
23. Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym  opakowaniu  (kopercie),  uniemożliwiającym  odczytanie

zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.  Opakowanie  powinno  być  oznaczone  nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Drużbice reprezentowana przez
Wójta Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice oraz opisane: 

Oferta na przetarg pn.:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice – odcinek

dodatkowy”

Nie otwierać przed dniem 03.09.2019 r. godz. 11:30

§ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403
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Drużbice w pokoju nr 10 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia   03.09.2019     r. do     godziny 11:00.

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 03.09.2019 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice – pokój nr 8. Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty
zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki
płatności. 

3. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje
dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach. (art. 86 ust. 5)
4. Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  przekazania  informacji,  o  której  mowa  w  ust.

3 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24
ust. 11) – załącznik nr 5

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki,  modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty  oznaczone  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który
wprowadził  zmiany  i po stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonywania  zmian,  zostaną
dołączone do oferty.

6. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzanie zmian
i poprawek, ale z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności  z  danymi  zamieszczonymi  na  kopercie  wycofywanej  oferty.  Koperty  z  ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.

§ 15. Opis sposobu obliczenia ceny
1.  Podana w ofercie  cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie  wymagania niniejszej  SIWZ oraz

obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i  usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,
informuje  zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego,  wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

3.  Podstawę  do  określenia  ryczałtowej  ceny  oferty  stanowi  zakres  robót  budowlanych  opisanych
w dokumentacji  projektowej,  warunkach wykonania  określonych w STWiOR, oraz innych prac
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w § 3.1 SIWZ. Wykonawca powinien przewidzieć
wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę jego oferty w szczególności określone
w § 3 specyfikacji.

4.  Wszędzie  tam,  gdzie  w  dokumentacji  projektowej  odniesiono  się  do  norm,  europejskich  ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  o których
mowa  w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy (art. 30 ust 4) ,zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym,  równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót
oraz  zapewnią  uzyskanie parametrów  technicznych  nie  gorszych  od  założonych  w  wyżej
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wymienionych  dokumentach,  nie  naruszą  postanowień  decyzji,  uzgodnień  i  warunków
technicznych uzgodnionych na etapie projektowym, a także nie stanowią istotnego odstąpienia
od dokumentacji projektowej.

5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający przyjmie za poprawną cenę brutto wyrażoną liczbą w „Formularzu ofertowym” bez

względu na sposób jej obliczenia.
7. Rozbieżność ceny podanej liczbą, do ceny podanej słownie zamawiający przyjmie, jako oczywistą

omyłkę pisarską.
8.  Zamawiający  zawrze  z  wybranym  wykonawcą  umowę  z  wynagrodzeniem  ryczałtowym

w rozumieniu art. 632 kc. na wykonanie przedmiotu zamówienia.
9.  Podana w ofercie  ryczałtowa cena ofertowa musi  uwzględniać wszystkie  wymagania  niniejszej

SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Cena może być tylko jedna i nie będzie waloryzowana.
11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze

umowy.
12. Zamawiający zaleca sprawdzenie przez Wykonawcę miejsca robót oraz jego otoczenia w celu

oceny,  na własną  odpowiedzialność,  koszt  i  ryzyko  czynników  koniecznych  do przygotowania
oferty. Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 

§ 16. Rażąco niska cena
1. Jeżeli  zaoferowana cena lub koszt,  lub ich istotne części  składowe,  wydają się rażąco niskie

w stosunku do przedmiotu  zamówienia  i  budzą wątpliwości  zamawiającego,  co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z  odrębnych przepisów,  zamawiający zwraca się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie (art. 90
ust. 1):
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5
ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (  Dz.  U.
Nr 2017 r., poz. 847);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. (art. 90 ust 1 pkt 3,4,5)

2. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od: (art. 90 ust. 1 pkt 5
ppkt 1a)
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają
wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej  zmiany  cen  rynkowych,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  udzielenie  wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1.

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 
(art. 90 ust. 2)

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.  (art. 90 ust. 3)

§  17.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie 2 kryteria oceny ofert.
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2. Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi  kryteriami
i ich wagą.

Kryteria ocen oferty Wykonawcy
L.p. Kryterium Waga [%]

1 Cena przedmiotu zamówienia 60
2 Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy) 40

3. Zamawiający  za  najkorzystniejszą  uzna  ofertę,  która  nie  podlega  odrzuceniu  oraz uzyska
największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest  określonej
wadze  kryterium  w  %.  Ocena  łączna  stanowi  sumę  punktów  uzyskanych  w  ramach
poszczególnych  kryteriów.  Uzyskana  liczba  punktów  w  ramach  kryterium  zaokrąglona
zostanie  do  drugiego  miejsca  po  przecinku.  Przyznawanie  ilości  punktów poszczególnym
oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:

3.1 Cena oferty:
Ocenie  zostanie  poddana  cena  brutto  oferty  za  realizację  całego  zamówienia,  obliczona  przez
Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty. Liczba punktów, którą
można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

L.p.c

Cena brutto oferty z najniższą ceną
------------------------------------------------------

Cena brutto oferty badanej
x 60% x 100 pkt.

L.p.c  - liczba punktów w kryterium cena.

3.2.    Okres udzielenia gwarancji
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej
wydłużenia okresu gwarancji, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

L.p.g

   Oferowany okres wydłużenia gwarancji
------------------------------------------------------
Oferowany najdłuższy okres wydłużenia

gwarancji

x 40% x 100 pkt.

L.p.g  - liczba punktów za wydłużenie okresu gwarancji.

Określenie okresu gwarancji jakości poniżej 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości to 36 miesięcy od daty końcowego
odbioru robót. 
Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresu gwarancji, otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Uwaga:  w  przypadku  określenia  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym  okresu  wydłużenia
gwarancji  dłuższego  niż  24  miesiące,  Zamawiający  przy  ocenie  ofert  przyjmie  do  obliczeń  okres
gwarancji równy 24 miesiącom.

3.3. Łączna  ilość  punktów,  jaką  może  otrzymać  wykonawca  w  ww.  kryteriach  będzie
obliczone wg poniższego wzoru:

L = L.p.c  + L.p.g

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi 100 pkt.

4. W przypadku wpłynięcia tylko jednej, prawidłowej oferty Zamawiający uzna ją za najkorzystniejszą
bez wyliczania dla niej wartości punktowej.
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§ 18.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: (art. 92 ust. 1)
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miej-

sce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, które-
go ofertę wybrano, oraz 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,

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy braku równoważności lub bra-
ku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

4) unieważnieniu postępowania.– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.  Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej za-

mawiającego. (art. 92 ust. 2)
3.  Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby

sprzeczne z ważnym interesem publicznym. (art. 92 ust. 3)
4. W  przypadku,  gdy  zostanie  wybrana,  jako  najkorzystniejsza  oferta  wykonawców  wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie
Zamawiającego  przedłoży  umowę  regulującą  współpracę  wykonawców,  w której  wskażą
pełnomocnika  uprawnionego  do kontaktów  z  Zamawiającym  oraz  wystawiania  dokumentów
związanych z płatnościami.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza
musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 19 niniejszej
specyfikacji.

§ 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający  zażąda  od  wybranego  Wykonawcy  wniesienia  przed  podpisaniem  umowy,

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5,0 % ceny całkowitej (ceny brutto)
podanej w ofercie.

2. Jeżeli  okres,  na  jaki  ma  zostać  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat,  zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. (art.150 ust. 7)

3. W przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego zabezpieczenia  najpóźniej  na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. (art.150 ust. 8)

4. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczaso-
wego zabezpieczenia. (art.150 ust. 9)

5. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wnoszone  w  następujących
formach: 

1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
Nr rachunku: 09 8965 0008 2001 0059 8044 0004 z dopiskiem  „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice – odcinek dodatkowy”  Uwaga:    Za termin
wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  pieniężnej  przyjmuje  się  termin   uznania  na  rachunku
Zamawiającego.

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

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub

kilka form, o których mowa w ust. 5.  Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w  ust. 5. Zmiana formy zabezpie -
czenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kości.

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
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Pozostałe 30 % zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zwróci Wykonawcy nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci
je wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jeżeli  zabezpieczenie zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 5 ppkt 2-5 wówczas
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  przed  podpisaniem  umowy  oryginał  dokumentu
wystawiony  na  rzecz  Zamawiającego,  tj.  Gminę  Drużbice,  Drużbice  77  A,97-403  Drużbice.
Dokument  ten  musi  zawierać  w  swojej  treści  zobowiązanie  gwaranta  (poręczyciela)
do  nieodwołalnej  i  bezwarunkowej  wypłaty  należności,  do  których  zobowiązany  jest  z  tytułu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi
lub gwarancji  na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Gwarancja
obowiązuje na okres od dnia zawarcia umowy do dnia upływu uprawnień z tytułu rękojmi lub
gwarancji,  a gwarant  zobowiązuje  się  do wypłaty w wypadku niewykonania  lub nienależytego
wykonania umowy lub ujawnienia się w okresie rękojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy oraz
roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych.

§ 20. 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

Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji.

§ 21.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, oraz innym podmiotom, którzy mają, lub mieli  interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia  oraz  ponieśli  lub  mogli  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych
ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ  2.  DODATKOWE  POSTANOWIENIA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.

§ 22. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

§ 23.  Określenie  maksymalnej  liczby  Wykonawców,  z  którymi  Zamawiający  zawrze  umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ 24.  Informacja  o  przewidywanych zamówieniach,  o  których mowa w art.  67 ust.  1  pkt  6
ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówie-
nia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. (art. 67 ust. 1 pkt 6)

§ 25. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 26. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy.

§ 27. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  Wówczas  Wykonawcy

zobowiązani  są  do  ustanowienia  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  przedmiotowym
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postępowaniu  albo  reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy.  Pełnomocnictwo
powinno: 
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
2) precyzować zakres umocowania,
3) wskazywać pełnomocnika,
4) wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
5) być podpisane przez każdego z tych wykonawców.

2. Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców,  o  których  mowa
w pkt 1.

3. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład
oraz wskazać Lidera Konsorcjum. 

4. Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału  lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Wymagane  warunki,  określone  w  §  6  ust.  1  i  ust.  2  Zamawiający  uzna  za  spełnione  przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną spełnione, przez
co najmniej jednego z tych wykonawców albo przez wspólników łącznie. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

§ 28. Podwykonawstwo
1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  udzielenia  części  zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. (art. 36b ust.1).
3. Zasady dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy zawarte są w treści projektu

umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. 

§ 29. Zmiany w umowie
Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany
umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 11, który jest integralną częścią
SIWZ.

§ 30. Informacje dodatkowe
Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.

ROZDZIAŁ 3. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW.

  1. Wzór Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
  2. Wzór oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące prze-

słanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ).
  3. Wzór oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
  4. Wzór oświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi (załącznik nr 4 do SIWZ).
  5. Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ)  –

składane w terminie 3 dni od dnia   przekazania informacji, o której mowa w § 12, ust. 3.
  6. Wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji       

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
  7. Wzór zestawienia materiałów i urządzeń równoważnych (załącznik nr 7 do SIWZ).
  8. Klauzula obowiązku informacyjnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego (załącznik nr 8 do SIWZ)
  9. Wzór  Wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  (załącznik  nr  9  do

SIWZ).
10. Wzór Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ).
11. Projekt umowy (załącznik nr 11 do SIWZ)
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12. Projekt budowlany - stanowiący  zał. Nr 12 do SIWZ,
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część I -  stanowiąca zał.  Nr 13 do SIWZ,
14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część II -  stanowiąca zał.  Nr 14 do SIWZ
15. Przedmiar robót - stanowiący  zał. Nr 15 do SIWZ,
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice – odci-
nek dodatkowy”

Zamawiający: GMINA  DRUŻBICE
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Drużbice

97-403 Drużbice
Drużbice 77  A

  Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),  
Telefaks: (0-44) 631-12-59

                                         adres internetowy: www.druzbice.pl
                                           e-mail: sekretariat@druzbice.pl

Niniejszą ofertę składa:
L.p. Pełna nazwa i adres

Wykonawcy (Wykonawców
składających wspólną ofertę)*

NIP/ REGON KRS/CEiDG)
(w zależności od

podmiotu)

Nr tel/fax; e-mail Kategoria
przedsiębiorstwa

(małe/średnie/inne)

1

2

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon

Faks

e-mail

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia ja (my)* niżej
podpisany(i)* oświadczam(y)*, że: Oferuję - oferujemy* wykonanie zamówienia publicznego
pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice
– odcinek dodatkowy” zgodnie z wypełnionymi załącznikami.

1) Zapoznałem  się  zapoznaliśmy  się*  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i nie
wnoszę  –  nie  wnosimy*  do  niej  żadnych  zastrzeżeń  i  uzyskaliśmy*  konieczne  informacje
do przygotowania oferty, a w szczególności treść wzoru umowy przedstawionego w SIWZ.

2) W przypadku  przyznania  nam zamówienia,  zobowiązuję  się  zobowiązujemy  się*  zawrzeć
umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i  terminie,  jakie zostaną
wskazane przez Zamawiającego.

3) Uważam się - uważamy się* za związanego - związanych* niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. 

4) Oferuję/my*  wydłużenie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  ponad  wymagane  36  miesięcy
o …….. miesięcy.

5) Zobowiązuję  się  -  zobowiązujemy  się* do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w terminie:
od dnia podpisania umowy do dnia 08.11.2019 roku;                  
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6) Akceptuję - akceptujemy* warunki płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

2. Niniejszym  informujemy,  że  informacje  składające  się  na  ofertę,  zawarte  na  stronach
od ...... do ...... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

3. Wykonawca informuje, że:

3.1.   wybór oferty  NIE BĘDZIE prowadzić  do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego o którym mowa w  art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych*; 

3.2.  wybór oferty  BĘDZIE  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
o którym mowa  w art.  91  ust.  3a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych w  odniesieniu  do następujących  towarów  lub  usług
……………………………………………………………………………………………………….. .*
Wartość  towaru  lub  usług  powodująca obowiązek  podatkowy  u  zamawiającego  wynosi
………………………………………. zł netto.*

4. Cena niniejszej  oferty  za  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia  wynosi  łącznie

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

i  obejmuje sumę wartości brutto oferty w części której obowiązek podatkowy określony

w pkt 3.1 leży po stronie Wykonawcy, gdzie podatek VAT wynosi - …………..% lub wartość

netto  oferty w części,  której  obowiązek podatkowy określony w pkt  3.2 leży po stronie

zamawiającego. 

5. Obliczona  cena  obejmuje  wszystkie  czynności  oraz  zakres  podany  w  SIWZ,  jest  ceną
kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

6. Oświadczam/my*,  że  przedmiot  zamówienia  wykonam/my  osobiście/  z  udziałem
podwykonawcy/ów.*

7. Wykaz  części  zamówienia,  której  wykonanie  Wykonawca  zamierza  powierzyć
podwykonawcy/com:* , wraz z podaniem wartości bądź procentu tej części zamówienia.
1) ………………………………………………………….………- ………………….. zł / ……….…%…;
2)   ……………………………………………………...………..…- ………………….. zł / ……….…%…;
3)   …………………………………………………………………. - ……….……….... zł / ……….…%…;
4)   ……………………………………………………………….… - …………………. zł / ……….…%…;
5)   ……………………………………………………………….… - ……………….… zł / …….…... %…;

8. Wykaz  firm podwykonawców.
1) …………………………………………………………………………………………;
2) …………………………………………………………………………………………;
3) …………………………………………………………………………………………;
4) …………………………………………………………………………………………;
5) …………………………………………………………………………………………;

9. Oświadczam/my*,  że zatrudnimy bądź mamy zatrudnione na umowę o pracę osoby wskazane
w opisie zamówienia w  § 3 pkt 3.9. SIWZ.

10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) …………………………………………………………………………………………;
2) …………………………………………………………………………………………;
3) …………………………………………………………………………………………;
4) …………………………………………………………………………………………;
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5) …………………………………………………………………………………………;
6) …………………………………………………………………………………………;

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

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

Fax: ………………………; Tel:...................................; email………………………..………………..

12. Oświadczam, iż jako Administrator wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub  art.  14  RODO1) wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

dotyczy / nie dotyczy*

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

…………………………………………

(podpis)

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).

*niepotrzebne skreślić

**W  przypadku  gdy  wykonawca  nie  przekazuje  danych  osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego
dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy dokonać stosownych skreśleń).
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Załącznik nr 2
Zamawiający:

GMINA  DRUŻBICE
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Drużbice

97-403 Drużbice
Drużbice 77  A

  Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),  
Telefaks: (0-44) 631-12-59

                                         adres internetowy: www.druzbice.pl
                                         e-mail: sekretariat@druzbice.pl

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/REGON, 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 (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice – odcinek dodatkowy”, prowadzonego przez
Gminę Drużbice, 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.

2. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

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

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 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. 
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…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
 POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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.

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

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

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

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  będący/e  podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.

…………….……. (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

Zamawiający: 

GMINA  DRUŻBICE
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Drużbice

97-403 Drużbice
Drużbice 77  A

  Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),  
Telefaks: (0-44) 631-12-59

                                         adres internetowy: www.druzbice.pl
                                           e-mail: sekretariat@druzbice.pl

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/ REGON, 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 (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU\ 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn.  „Przebudowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Rasy  –  Bukowie  Górne,  Gm.  Drużbice  –
odcinek dodatkowy”, prowadzonego przez Gminę Drużbice, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..
…………………………………………………..…………………………………………..(wskazać  dokument  i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (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………………………………………………………...………..  (wskazać dokument i  właściwą

jednostkę  redakcyjną  dokumentu,  w  której  określono  warunki  udziału  w  postępowaniu), 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 4 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi 

Zamawiający: 
GMINA DRUŻBICE

Działając w imieniu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

trybie  przetargu  nieograniczonego,   zadanie  pn.:  „Przebudowa drogi  gminnej  w miejscowości

Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice – odcinek dodatkowy”  oświadczam, że wykonawca nie

zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432)

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

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

 Dokumentu  tego  nie  składa  się  razem  z  ofertą.   Dokument  składany  jest  na  wezwanie
zamawiającego  jedynie  przez  wykonawcę,  którego  oferta  została  oceniona,  jako
najkorzystniejsza.  Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  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 lub
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  lub
dokumentów.

* W innej sytuacji należy złożyć stosowne oświadczenie.
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Załącznik nr 5 

 Wzór Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający: 
GMINA DRUŻBICE

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

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

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne,
Gm. Drużbice – odcinek dodatkowy”

 OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI  DO      TEJ  SAMEJ    GRUPY  KAPITAŁOWEJ

[w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r.
Dz. U. poz. 798), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.]

Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej** z innymi Wykonawca-
mi, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

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

…………………………………………

(podpis)

Uwaga:

1) Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
www.druzbice.pl (zakładka BIP; Zamówienia Publiczne), informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
prawo zamówień publicznych. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa osobno
każdy z podmiotów wspólnie składających ofertę.

3) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonaw-
cą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

* niepotrzebne skreślić.
**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie
się wszystkich przedsiębiorców,  którzy są kontrolowani  w sposób bezpośredni  lub pośredni  przez jednego przedsiębiorcę,
w tym również tego przedsiębiorcę.
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Załącznik nr 6 

WZÓR PISEMNEGO    ZOBOWIĄZANIA  INNYCH  PODMIOTÓW  DO  ODDANIA WYKONAWCY
DO  DYSPOZYCJI  NIEZBĘDNYCH  ZASOBÓW  NA  POTRZEBY REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  1

Nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby:

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

Adres:  ..................................................................................................................................................

Nr TEL    .................................................... NR FAX/ EMAIL…………………………………………….

Urząd Gminy …………………....….……….

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

……………………………………..………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji  niezbędnych zasobów  przy wykonywaniu zamówienia pn.………………….…………….

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

 Zakres  dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu  (informacja,  jakie  konkretnie
zasoby zostaną udostępnione)

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

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

 Sposób  wykorzystania  przez  wykonawcę  zasobów  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu
zamówienia (informacja, jak zasoby te będą wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia)

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

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

 Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

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

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

    …………………………………………………
                (podpis i pieczęć osób upełnomocnionej 
                do złożenia podpisu w imieniu podmiotu 
          oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów)

  ………………………………………………..
                  (podpis i pieczątka Wykonawcy 
          lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

1

Załącznik fakultatywny w przypadku udostępnienia Wykonawcy zasobów przez inne podmioty
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Załącznik nr 7

Zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych

 ............................, dn. ...........................

1. ZAMAWIAJĄCY
     Gmina Drużbice
     reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice

2. WYKONAWCA ( PARTNER )

Nazwa Wykonawcy ( Partnera) Adres Wykonawcy ( Partnera)

OŚWIADCZAM, ŻE:

Zastosuję n/w następujące materiały równoważne: 

L. p. Materiały i 
urządzenia 
projektowane

Materiały i 
urządzenia 
zamienne - typ

Producent
materiałów i 
urządzeń

Dane techniczne Dokumenty opisujące 
materiały
(atesty, karty katalogowe)

3. PODPISY

L. p Nazwa Wykonawcy (Partnera)
Nazwisko i imię osoby

(osób) upoważnionej do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy
(Partnera)

Podpis osoby (osób)
upoważnionej do podpisania

niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy ( Partnera)

….................................................
Podpis(y) pełnomocnika 
   przy ofercie wspólnej
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Załącznik nr 8

Klauzula obowiązku informacyjnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego

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  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej

„RODO”, informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Drużbice z siedzibą Drużbice nr 77A, 97-403

Drużbice, NIP: 769-20-48-540, reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice;

 W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektorem Ochrony Danych, z którym

można się skontaktować pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, „Przebudowa drogi gminnej w miejsco-

wości  Rasy –  Bukowie  Górne,  Gm.  Drużbice  –  odcinek  dodatkowy” /FZR.271.6.2019/

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat,

licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;

 Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  określonym

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości  wzięcia udziału

w  niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;

 W odniesieniu  do  Pani/Pana  danych osobowych,  decyzje  nie  będą podejmowane przez  Administratora

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;

− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO - prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

 Nie przysługuje Pani/Panu:
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− 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. 
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Załącznik nr 9
Zamawiający: 
GMINA  DRUŻBICE
reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice
Drużbice 77  A                 Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),  
97-403 Drużbice               Fax: (0-44) 631-12-59 

                              e-mail: sekretariat@druzbice.pl

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

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

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO 

 
Nazwa 
Wykonawcy:...............................................................................................................................................
.......................................................... 
Adres 
Wykonawcy:...............................................................................................................................................
............................................................

Oświadczam – oświadczamy*, że do realizacji zamówienia publicznego pn. 
……………………………………………..
przewidujemy skierować następujące osoby, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim 
poziomie:

Lp. Imię i nazwisko

Opis posiadanych
kwalifikacji

zawodowych
/uprawnienia**

Doświadczenie
zawodowe

Wykształcenie
Zakres

wykonywanych
czynności

Podstawa
dysponowania

osobą***

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

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

…………………………………………

 (podpis)

*     niepotrzebne skreślić;
**   należy określić rodzaj i zakres kwalifikacji zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
*** należy określić podstawę np. umowa o pracę, zlecenie,  itp.
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Załącznik nr 10

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa 
Wykonawcy:...............................................................................................................................................
.......................................................... 
Adres 
Wykonawcy:...............................................................................................................................................
............................................................
Oświadczam – oświadczamy*, że zrealizowałem – zrealizowaliśmy* następujące roboty:

Lp.
Nazwa/Firma

i adres
Zamawiającego

Rodzaj zamówienia/
przedmiot -krótki opis prac

wykonanych w ramach
danej roboty, rodzaj robót

Wartość
zamówienia 

Miejsce wykonania

Data 
wykonania robót

budowlanych - zakończenie
(dd.mm.rrrr)

1 2 3 4 5 6
1

2

3

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

…………………………………………

(podpis)

UWAGA:
Należy dołączyć dowody, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności należy podać informacje o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego ro-
boty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

* niepotrzebne skreślić
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