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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

 
 
 
 
 
 

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 

 

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz  
z dostawą i montażem wyposażenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z A T W I E R D Z O N O: 

Radymno, dnia 18.04.2018 r. 
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Rozdz. I. WPROWADZENIE 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 
roku, poz. 1579 z późn. zm.) zw. dalej ustawą Pzp. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.); 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126); 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2477); 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 roku, 
poz. 2479). 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp, a w sprawach 
nieuregulowanych jej przepisami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(tekst jedn. Dz. U z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm.). 

5. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: RG.I.271.07-2.2018 
Wykonawcy powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na 
wyżej wskazane oznaczenie. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 
 
 
Rozdz. II. ZAMAWIAJĄCY  
 
Miasto Radymno 
ul. Lwowska 20 
37-550 Radymno 
 
Regon 650900559, NIP 792-20-32-905. 
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:15-15:15 

wtorek 8:00-16:00 
adres strony internetowej Miasta Radymna:  www.radymno.pl 
BIP UM Radymna http://www.radymno.biuletyn.net/  

planowanie@radymno.pl 
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Rozdz. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
Rozdz. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane wraz z dostawami obejmujące: 

Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i 
montażem wyposażenia.  

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Doposażenie PSZOK w 
Radymnie w niezbędną infrastrukturę i pojemniki”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiskowa naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. 

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
 
ROBOTY BUDOWLANE 
1) Zasieki na odpady (z elementów prefabrykowanych żelbetowych typu: „L” i „B”) 
2) Utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (kostka brukowa betonowa gr. 8cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 2 cm, warstwa z betonu cementowego C25/30 gr. 
8 cm,  podbudowa grubości 15 cm z kruszywa lub tłucznia, warstwa odcinająca gr. 10 
cm z piasku; odwodnienie poprzez studzienki ściekowe, spadki poprzeczne 2%), 

4) Kanalizację deszczową z odprowadzaniem ścieków przez separator do potoku Rada po 
terenie działek nr 2380/1, 1595/1, 2644 (grawitacyjne odprowadzenie wód 
deszczowych przez separator lamelowy, wyposażony w bajpas i osadnik poprzez 
wylot Ø300 mm na prawym brzegu potoku Rada). 

DOSTAWY 
Dostawy obejmują dostarczenie, a ponadto montaż poszczególnych elementów zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia: 
5) wyposażenie PSZOK: 

• Budynek gospodarczy (garaż  stalowy  ocieplany, dwuspadowy) o wymiarach 3,5x5,0 
m, 

• Pojemniki 1100 l czterokołowe do segregacji w kolorze  niebieskim z przeznaczeniem 
na papier i tekturę: - 4szt. 

• Pojemniki 1100 l czterokołowe do segregacji w kolorze  żółtym z przeznaczeniem na 
tworzywa sztuczne i metal i opakowania wielomateriałowe: - 4szt. 

• Pojemniki 1100 l czterokołowe do segregacji w kolorze  zielonym z przeznaczeniem 
na szkło: - 4szt. 

• Pojemniki 1100 l czterokołowe do segregacji w kolorze  czarnym z przeznaczeniem na 
innego rodzaju odpady: - 4szt. 

• Pojemniki 150l do segregacji  z przeznaczeniem na lekarstwa, wyroby lecznicze, 
baterie, wyroby niebezpieczne  – 4 szt., (kolor: niebieski, żółty, zielony, 
pomarańczowy). 

• Tuba na świetlówki i żarówki o wym. min 392x630 mm (śr.*wys.) – 1szt. 
• Tuba na świetlówki i żarówki o wym. min 392x1230 mm  (śr.*wys.) – 1szt. 
• Tuba na świetlówki i żarówki o wym. min 392x1530 mm  (śr.*wys.) – 1szt. 
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• Pojemnik na świetlówki i żarówki o wym. min 1240x500x350 mm  - 1 szt. 
• Kontenery KP-7 na gruz i inne odpady– 2 szt. (w tym jedna sztuka z plandeką). 

 

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają:  
1. projekt budowlany – „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” 

oraz „Projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem ścieków przez 
separator do rzeki Rady” – załącznik nr 11 do SIWZ. 

2. przedmiar robót – załącznik nr 10 do SIWZ. 
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 12 do 

SIWZ. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ 

Istniejący stan zagospodarowania działki: Działka 2380/1 o powierzchni 1,6476 ha 
położona jest w Radymnie przy ul. Lwowskiej. Stanowi ona własność Miasta Radymna. 
Posiada dojście oraz dostęp do drogi publicznej przez zjazd z drogi publicznej ul. Lwowską. 
Teren działki zabudowany jest obiektami kubaturowymi (handlowymi, magazynowo- 
składowym oraz biurowo- administracyjnym z częścią gospodarczą) oraz liniowymi. 
Ogrodzony ogrodzeniem trwałym. Działka posiada konfigurację ze spadkiem w kierunku 
wschodnim. Działka uzbrojona jest w następującą infrastrukturę techniczną: sieć 
wodociągową, sieć energetyczną, sieć kanalizacyjną oraz sieć gazową. 

Nowo wybudowane zasieki będą służyły jako place składowe. Zasieki na odpady będą 
niezadaszone, wykonane z prefabrykowanych murów oporowych. Maksymalna wysokość 
zasieków wynosić będzie ok. 1,80 m. Działka budowlana utwardzona zostanie kostką 
brukową betonową grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2 cm. 
Budynek gospodarczy (stalowy garaż), będzie służył jako obiekt do składowania. Będzie on 
obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, konstrukcji stalowej, o dachu dwuspadowym (kąt 
nachylenia połaci 18 stopni). Wykonany zostanie z gotowych elementów wysyłkowych 
dostarczonych na budowę z wytwórni konstrukcji metalowych. Wysokość budynku wynosić 
będzie ok. 2,70 m. Kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie ścieki deszczowe z terenu 
PSZOK do potoku Rada w km 3+860. Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej nawiązano 
do układu przestrzennego, spadków terenu, uzgodnień z inwestorem oraz właścicielami 
działek. Układ terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do potoku 
Rada. Rurociągi zostaną poprowadzone po terenie działki nr: 2380/1, 1595/1, 2644. Dla 
przedmiotowej zlewni przyjęto separator lamelowy, wyposażony w bajpas i osadnik. 
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowane 
przedmiotowe zamówienie. 

Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: 
a) pozwolenie wodnoprawne Starosty Jarosławskiego – Decyzja OLR-II.6341.31.2014 z 
23.07.2014 
b) pozwolenie na budowę Starosty Jarosławskiego - Decyzja z 20.10.2014 - znak: 
AB.6740.694.2014 
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c) pozwolenie na budowę Starosty Jarosławskiego - Decyzja z 20.10.2014 - znak: 
AB.6743.1035.2014 

 
4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności 
związane z wykonywaniem robót budowlanych w tym prac fizycznych oraz czynności 
operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie 
kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 4 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez 
niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony); 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
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danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy 
Pzp) – Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla 
osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba 
określania szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamieszczony opis przedmiotu 
zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat 
(60 miesięcy), licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja 
uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego. 

7. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 
umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach 
określonych w § 12 Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). Okres 
obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres 
ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie 
kryterium oceny ofert: gwarancja – 40% 

1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji 
potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną; 

2) Oferta  Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 
miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. 

8. Projekty umów stanowią również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 
postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 

9. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 
dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry 
nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania 
systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą 
od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania 
konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, 
określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako 
przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań 
Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one 
uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego 
wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. 

10. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do 
dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

11. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie 
rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w 
szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat 
parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, 
atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów 
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zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać 
równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań  w stosunku do 
przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów 
potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania 
rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 

12. Ceny jednostkowe określone w Specyfikacji dostaw, stanowiącej załącznik nr 6 do 
niniejszej SIWZ pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia. 

13. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych 
zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Specyfikacja dostaw, stanowiąca 
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty umożliwiające identyfikację 
oferowanego przedmioty zamówienia – dotyczy dostaw. 

14. Wymieniony w Specyfikacji dostaw przedmiot zamówienia musi spełniać parametry 
graniczne określone w ww. Specyfikacji dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ), który to 
załącznik Wykonawca składa wraz z ofertą. 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 
 
Rozdz. V. INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa  w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 
podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
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którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4) Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania 
części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, 
wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5) Zgodnie z art. 36ba ust. 2 jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest 
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia 
prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 
przewidzianych w ustawie Pzp. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach: 
1) określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 
2) polegających na zmianie materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową i 

umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą 
powodowały wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz będą spełniały 
wymogi stawiane w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, jak 
również wystąpią na skutek zaistnienia przykładowych, niżej wymienionych 
okoliczności: 
a) spowodują poprawienie parametrów technicznych, 
b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,  
c) wynikają z braku dostępności na rynku,  
d) wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, 

3) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w 
przypadku: 
a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, 

niepokoje społeczne, działania militarne itp.), 
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

lub odbiorów, 
d) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, 
e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 

samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 
sądowe itp., 

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności. 

g) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. 
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Rozdz. VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) – po udzieleniu zamówienia 
(zawarciu umowy) i przekazaniu placu budowy, jednakże nie później niż 14 dni licząc od 
daty przekazania placu budowy.  

2. Zakończenie realizacji umowy do 24 sierpnia 2018 r. 
 
Rozdz. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY 
WYKLUCZENIA  

 
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania), tj.: 
 
Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający 
wykluczy: 
− pkt 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

− pkt 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo:  

a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1463 z późn. zm.),  

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

− pkt 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

− pkt 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności;  

− pkt 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
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i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

− pkt 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

− pkt 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

− pkt 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

− pkt 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych;  

− pkt 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.);  

− pkt 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

− pkt 23) 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 

2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia 

z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 7-11 ustawy Pzp. 
 

2) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp (fakultatywnie podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania), 
tj.: 
 
Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający 
wykluczy również wykonawcę: 
 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
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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) – art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

 

3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące 
zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 
 
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia:  

 
a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim 
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.  
 
UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę 

budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy, która swym zakresem 

obejmowała budowę, przebudowę lub remont dróg, chodników lub placów  
o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni co najmniej 400 m2. 
(słownie: czterysta metrów kwadratowych). 
 
UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania ilości / wartości robót budowlanych 

zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 

b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:  
 

- 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze 
kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą 
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 
lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy 
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi 
transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
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2. Zamawiający, nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
 

3. Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 
dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 

Rozdz. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JAK 
RÓWNIEŻ NA POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ 
WYMAGANIOM ZAMAWIAJACEGO 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 
VII SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz  
z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty. 
 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z 
ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
UWAGA: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki 

cywilnej. 

 
2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 
oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
UWAGA: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, 

w takim zakresie, w jakim wykazuje on spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

 
 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
Zamawiający wymaga złożenia - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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UWAGA I: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki 

cywilnej. 

 

UWAGA II: 

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-

odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): 

„Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2017r. poz. 570 z późn. zm.). 

[…] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na 

potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku 

prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 700  

z późn. zm.) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. z 2017 r, poz. 2168 z późn. zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać 

zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których 

zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające 

sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców 

zagranicznych”. 

 

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
wymaga złożenia: 
 
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
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roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 
(Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 
doświadczenia). 

2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór 
Wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 
(Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób 
skierowanych do realizacji zamówienia.) 
 
UWAGA: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby 

dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 złożone zostały przez jednego z  partnera 

konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
 
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony 
Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  
 
UWAGA I: 

 

Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie 

składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie 

patrz Załącznik nr 4) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni 

oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. 
 
UWAGA II: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej 
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6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do 
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu 
trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział w wykonywaniu 
zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższe wykonawca powinien 
uwzględnić zarówno w stosownych oświadczeniach jak i w treści oferty w zakresie 
dotyczących podwykonawców. 
 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Wzór 
takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku powoływania się 
na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – 
zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą. 

 
 

UWAGA:  

 

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczoną na stronie internetowej 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-

pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-

ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/dopuszczalnosc-zadania-przez-

zamawiajacego-przedstawienia-przez-wykonawce-dokumentow-podmiotowych-

dotyczacych-podmiotu-trzeciego : 

 

- Skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi na podstawie różnych stosunków prawnych 

osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą przy 

pomocy przedsiębiorstwa (zakładu pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie 

m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, 

uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego 

nie jest powoływaniem się na zasoby podmiotu trzeciego. Osoby takie stanowią 

potencjał własny Wykonawcy (bezpośrednie dysponowanie). W takim przypadku 

postanowienia dotyczące zobowiązania podmiotu trzeciego oraz dokumentów 

wymaganych od podmiotu trzeciego, o których mowa w ust. 8 i 9 nie mają 

zastosowania. 

 

- Ze zobowiązaniem podmiotu trzeciego (powoływanie się na potencjał/ zasoby 

podmiotu trzeciego) będziemy mieli do czynienia między innymi w sytuacji 

delegowania pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji 

zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, 

jak też w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania 
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zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego), będzie 

podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. 

Będzie to dotyczyło sytuacji, gdy podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka 

organizacyjna (osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca 

osobowości prawnej, wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również 

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca w tym celu 

pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

 
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp.  
 

9. W związku z postanowieniami ust. 8, w przypadku gdy Wykonawca polegał będzie na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów niżej wymienionych dokumentów: 
 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 

 

 
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 składa Wykonawcy składają wraz z ofertą, o ile 

Wykonawca ten polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 
 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego:  

 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe,  
 
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 składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 
 

13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
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w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczące 
podwykonawców.  

 
14. Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej specyfikacji 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania 
braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne 
niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

 
15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
 

17. Dokumenty, o których mowa w ust. 16 powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania 
 

18. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 16, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że 
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.  

 
19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

 
20. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  
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21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać 
Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnatury postępowania, w którym 
wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują względnie wskazać 
(np. w formie oświadczenia) adresu strony internetowej, gdzie dane te są 
udostępniane. 

 
22. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 

Rozdz. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). Z 
zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub 
rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, 
wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia 
otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez 
Zamawiającego na adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią przekazanego 
pisma, po wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub 
raportu faksu. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest w szczególności dla składania oferty wraz z załącznikami 
oraz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę dla wykazania braku 
podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu (patrz: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126). 
3. Wykonawca w swojej ofercie, dla spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, 

powinien wskazać swój adres e-mailowy, numer faksu, jak również adres do 
korespondencji – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
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4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania 
w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, 
w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez 
Wykonawcę, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być 
podpisane przez pełnomocnika i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane: 

 
1) pocztą elektroniczną – na adres e-mailowy: planowanie@radymno.pl – dokumenty 

powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG po ich podpisaniu przez 
uprawnioną osobę; 
  

2) faksem – na nr 16 628 24 17; 
 

3) pisemnie na adres: Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. 
 
5. Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na 

numer referencyjny postępowania. 
6. Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie 

istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem: http://www.radymno.biuletyn.net. 

7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Kosztyła, 
Marek Sobolewski. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 8. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie 
internetowej: 

12. Telefonicznych wyjaśnień i odpowiedzi nie udziela się. 
13. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców 

 
Rozdz. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania 

ofertą na kwotę/wartość 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium 
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego 
prowadzony przez: PEKAO SA nr 57 1240 2601 1111 0010 6120 4521 – z adnotacją 
wadium w przetargu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia . 

4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na 
rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby 
Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do 
upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy 
Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć 
dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 

5. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 jest 
oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument 
powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe 
wyjęcie celem dokonania zwrotu. 

6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści 
oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub 
poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na 
pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 
ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści gwarancji przesłanek lub odniesienia się 
do ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek spowoduje odrzucenie oferty na skutek 
okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. 

7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego 
z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 

8. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu 
określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46. 
 

Rozdz. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem  terminu 

składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
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wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

Rozdz. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, 
a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści SIWZ.  

2. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w 
więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy 
zostaną odrzucone.  
(Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 

samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający 

dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone). 
3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. 
4. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki stanowiące 

integralną część SIWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych formularzy z zastrzeżeniem 
dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w stosunku do wzorów.  

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, 
spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie 
oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie – podpisy i parafy stawia na niej Wykonawca/ 
Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i 
zawarciu umowy; 

3) Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia 
potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy, z podpisami 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna 
zawierać w szczególności:  
a) w przypadku konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, 

oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie 
Wykonawcy/Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);  

b) w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, 
wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być 
podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);  

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/ 
Pełnomocnikiem. 

6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, 
długopisem lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz 
z załącznikami do oferty) była ponumerowana. Każda strona oferty, która nie wymaga 
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opatrzenia podpisem, powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do 
podpisywania oferty. 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym 
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo 
przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być 
załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r.  Prawo o notariacie (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 z późn. zm.). 

8. Na ofertę składają się: 
1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 
2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu 
rejestrowego; 

3) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ; 
4) wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; 
6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
8) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu 
trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ; 

9) wypełniony w każdej wolnej rubryce Załącznik nr 6 do SIWZ – Specyfikacja dostaw. 
9. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i mogą zostać 

udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153 , poz. 1503 
z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej (wewnętrznej) kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”.  

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 
12. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o 
udostępnienie treści wskazanych ofert; 

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione; 

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali termin, miejsce i 
sposób udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanego 
Wykonawcę. 
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Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby (osób) podpisującej ofertę. 
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym 
opakowaniu (kopercie). Zaleca się, aby kopertę zaadresować i opisać wg poniższego 
wzoru:  
 
 

………………………… 

 

Miasto Radymno 

ul. Lwowska 20 

37-550 Radymno 

 

Oferta w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na 
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z 

dostawą i montażem wyposażenia. 
– nie otwierać przed 07.05.2017 r. godz. 10.30 

 

Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być oznaczona nazwą i adresem 
Wykonawcy (oraz nr telefonu i faksu/ e-mail), aby ewentualnie złożone po terminie 
oferty mogły zostać zwrócone Wykonawcy. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie wymagają powiadomienia Zamawiającego.  
1) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć adnotacją „ZMIANA”. Wewnątrz 
powinna znajdować się pisemna informacja (pismo przewodnie) co do zakresu treści 
zmienionej oferty. 

2) Wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie poprzez 
skierowanie do niego stosownego wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji Wykonawcy. Wniosek powinien być przesłany/dostarczony do 
Zamawiającego zgodnie z formą określoną w Rozdz. IX ust. 1.  

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 

warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż 
PLN (złoty polski), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP 
z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli 
w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Rozdz. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Składanie ofert:  
1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: Miasto Radymno, 

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14). 
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2) Termin składania ofert upływa z dniem 07.05.2018 r. o godz. 10.00 

3) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania. 
4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

2. Otwarcie ofert: 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 sala 
narad pokój nr 21, 22. 

1) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców. 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców lub osób 

upoważnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający 
odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostałe warunki 
podlegające ocenie punktowej ofert.  

3) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na 
stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

Rozdz. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 
 

1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – 
zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy 
czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie 
ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

2. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
od przejęcia placu budowy aż do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, 
a wynikające wprost z dokumentacji technicznej, opisu przedmiotu zamówienia, 
STWiORB, przedmiaru, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty 
Wykonawcy jak również w dokumentach tych nie ujęte, bez których przedmiot umowy 
nie zostanie wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w szczególności: 
− koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 
− organizacji placu budowy, 
− ochrony obiektu, 
− doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych mediów, 

zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec 
dostawców mediów, 

− oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp., 
− montażu, demontażu i koszty czasu użytkowania niezbędnych rusztowań, 
− odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników, 
− koszty opracowania dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy 

wraz z wykonaniem jego oznakowania,  
− koszty zajęcia pasa drogowego,  
− obsługi  geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− dokumentacji powykonawczej, 
− wymaganych badań i ekspertyz, 
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− likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu 
pierwotnego z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją 
inwestycji, 

− wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania itp., 
− wszystkich kosztów zabezpieczeń, obsługi finansowej itp. 

3. W cenę oferty należy wliczyć kalkulację objętą Specyfikacją dostaw –Załącznik nr 6 – 

zgodnie ze wskazanym tam algorytmem. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 

wszystkich pól Specyfikacji dostaw (obowiązek wycenienia każdej pozycji 

asortymentowej) 
4. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą 

podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku 
zastosowania stawki obniżonej lub zwolnionej należy podać podstawę prawną. 

5. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie. 

6. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy 
jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji 
zadania. 

7. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna 
obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 
SIWZ. 

8. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią 
zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że 
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to 
czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej 
SIWZ i Projekcie umowy. Mając na uwadze powyższe, kwota winna zawierać wszystkie 
nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania 
całości prac objętych Umową. 

9. 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. Brak takowej informacji 
oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

Rozdz. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie 

na podstawie kryterium oceny ofert, którym są: 
1) Cena C0 (w rozumieniu łączna wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto 

umowy) – waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: 
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B

MIN

O
C

C
C = · 60 pkt   

 

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku) w kryterium cena 60% 

CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu 

              CB – zaproponowana cena oferty badanej 

 

2) gwarancja – waga 40%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: 
 

MAX

B
O

G

G
G = · 40 pkt   

G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku), w kryterium gwarancja 40% 

GB – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej  

GMAX – najdłuższy zaproponowany okres  gwarancji wśród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

 

UWAGA I: 

Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach określonych w Projekcie umowy 

(Załącznik nr 7 do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w 

złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać 

będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: gwarancja – 40%, z tym że punkty 

za gwarancję przyznawane będą jedynie za okres od 60 do 96 miesięcy.  

UWAGA II: 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 96 miesięcy otrzyma 

punkty jak za okres 96 miesięcy. 

UWAGA III: 

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji 

potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną. Oferta  Wykonawcy, 

który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy – podlegać będzie 

odrzuceniu. 

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

3. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który: 
1) spełni wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz ustawie Pzp; 
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze 

wzorem: 
 P = CO + GO 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
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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; 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w  ust. 4 pkt 1, również na stronie internetowej. 

 
Rozdz. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 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. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

została złożona tylko jedna oferta; 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 
odwoławcze. 

3. Jeżeli wybranym Wykonawcą są Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

5. Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
Zamawiający uzna również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się 
Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6. Okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5 uprawniają Zamawiającego do zastosowania 
dyspozycji wynikających z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp oraz uruchomienie sankcji w postaci 
zatrzymania wadium (art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp). 

7. Przed zawarciem umowy do obowiązków Wykonawcy wybranego do realizacji 
zamówienia należeć będzie: 
1) Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w Rozdz. XVII; 
2) Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej; 
3) Złożenie kserokopii polisy OC na wartość nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia 

umownego (odpowiadająca zaoferowanej cenie oferty). 
 
 
 



 

 

Znak sprawy: RG.I.271.7-2.2018 

str. 28 

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

Projekt „Doposażenie PSZOK w Radymnie w niezbędną infrastrukturę i pojemniki” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  

 

Rozdz. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym 

postępowaniu jako najkorzystniejsza, wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10 % 
ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, (zaokrąglonego do pełnego tysiąca w dół) – na 
warunkach określonych w Projekcie umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 
formach:  
1) pieniądzu; 
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 udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
5. Zasady zwrotu zabezpieczenia określają postanowienia Projektu umowy. 

 
UWAGA: Wszelkie szczegóły związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zostaną przekazane Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, w stosownym 

terminie, po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 
Rozdz. XVIII. 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 
 
patrz: Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
Rozdz. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu, odwołanie przysługuje wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2. 
 
 

Rozdz. XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
 
załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
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załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; 

załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów; 

załącznik nr 6 – Specyfikacja dostaw; 

załącznik nr 7 – Projekt umowy; 

  – Zał. do umowy karta gwarancyjna 

załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych; 

załącznik nr 9 – Wykaz osób; 

załącznik nr 10 – Przedmiary robót; 

załącznik nr 11 – Projekt budowlany, opis, rysunki; 

załącznik nr 12 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 


