
Nr sprawy: 271.2.9.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę i rozbudowę ulicy Bukowej w Chełmie 

Śląskim”.

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, : od godz. 7.30 do godz. 15.30;

wtorek: od godz. 9.00 do 17.00; piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Zatwierdził:      

Z-ca Wójta Gminy Chełm Śląski

Leszek Maciejowski

 

Zarządzenie Wójta Gminy nr: 2.9.2016 z dnia 28.09.2016r.



1.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Nazwa zamawiającego: Gmina Chełm Śląski
Adres zamawiającego: ul. Konarskiego 2
Kod Miejscowość: 41-403 Chełm Śląski
Telefon: (32) 225-75-04
Faks: (32) 225-75-03 wew: 18
Adres strony internetowej: www.chelmsl.pl
Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmsl.pl

2.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 wraz z  
późniejszymi zmianami), w dalszej części SIWZ zwanej upzp.

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 wraz z 

późn.zm.).
b. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

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

c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2254). 

d. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 2263).

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8  pzp.

3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę i rozbudowę ulicy 
Bukowej w Chełmie Śląskim”.
Przedmiotem zadania jest przebudowa i rozbudowa ulicy Bukowej długości  ok.736 m klasy 
technicznej L - lokalna. Projektowana droga będzie stanowiła połączenie ul. Podłuże z ul. Dębową. 
Przewiduje się, iż nie będzie miała ona ograniczonego dostępu i będzie możliwy dojazd do 
zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu działek. Całościowy zakres inwestycji obejmuje: 
- budowę jezdni ul. Bukowej o szerokości 5,0 – 6,0 m wykonanej z betonu asfaltowego,
- włączenie projektowanej jezdni ul. Bukowej do ulic Podłuże oraz Dębowej (skrzyżowania zwykłe),
- budowę systemu odwodnienia wgłębnego projektowanej drogi,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowych,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę na terenie posesji numer 4: ogrodzenia, bramy wjazdowej, instalacji: sterowania    
bramą, domofonowej i nawadniającej oraz dwóch studni zrzutowych pompy ciepła wraz z 
doprowadzeniem do budynku,
- wycinkę drzew.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3. Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w ww. dokumentacji  służą  
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych zało -
żonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Wykonawca może zastosować 



te materiały lub równoważne zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robót. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi 
techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w doku-
mentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wyma-
gania jakościowe, funkcjonalne i  techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe 
spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wyko-
nawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowią-
zany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiają-
cego.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
a. pełna obsługa geodezyjna wraz z operatem powykonawczym (na podkładzie map zasadniczych),  

z naniesioną lokalizacją urządzeń obcych objętych inwestycją;
b. wykonanie badań zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót w obec-

ności Inspektora Nadzoru;
c. w przypadku zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotowych robót znaków geodezyjnych, grawi-

metrycznych i magnetycznych odtworzenie i protokolarny odbiór przez Powiatowy Ośrodek Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu; w przypadku zbliżenia lub kolizji przedmio-
towej inwestycji z innymi urządzeniami należy stosować się do uzgodnień branżowych zawartych 
w projekcie;

d. do każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje dokumen-
tację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii i przedstawi Zamawiającemu 
zgodnie z terminami zawartymi w umowie;

e. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać spełnie-
nie wymagań zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp;

5. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien wykonać roboty budowlane na podstawie  
sporządzonej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót, Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane i sztuką bu-
dowlaną, przepisami p.poż i  BHP. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane  uwzględnia  się  normy,  aprobaty  i  wspólne  specyfikacje  wymienione w 
art.30 ust. 2 upzp i uzyskanych pozwoleń.

6. Prace powinny być tak skoordynowane i prowadzone aby nie stanowiły utrudnień dla osób korzy-
stających z terenów przyległych do placu budowy.

7. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  Podwykonawcy.  Zamawiający  żąda 
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

8. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje całkowite koszty realizacji robót budowla-
nych zgodnie z dokumentacją projektową

4.   TERMIN WYKONANIA.

Planowany termin realizacji zamówienia:
1. Termin zakończenia robót budowlanych do 30.06.2017r. 
2. W ciągu 14 dni od terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w pkt 1, dla całego 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na oce-
nę prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy. 

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzonego 
przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów nie-
zbędnych do oceny wykonania zamówienia.

5.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.      

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu przewidziane dla niniejszego postępowania:

a. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o 
ile  to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym względzie żadnych 
wymagań;



b. w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej:  Wykonawca  przedłoży  dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o 
wartości minimum 800.000,- zł.

c. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
i. Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy,  w tym okresie, 
wykonał      zamówienia  związane  z  budową,  przebudową  dróg  o  nawierzchni 
bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 złotych (brutto) o powierzchni  
nie mniejszej niż 4 000m²;

ii. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku 
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania 
uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót 
drogowych, w tym nadzór nad inwestycjami drogowymi o wartości nie mniejszej niż   
1.000 000,00zł PLN sprawowany w ciągu ostatnich 3 lat. Wymagane w tym punkcie 
okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. 
Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres 
łącznie 36 miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w 
trakcie faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane 
te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku do oferty Wykonawcy, 
dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi 
kierował dany specjalista

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca  w takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania  
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  przetargu  w  oparciu  o  oświadczenia 
i dokumenty złożone przez wykonawcę zgodnie z rozdziałem 7 na zasadzie spełnia/nie spełnia.

6.   PODSTAWY WYKLUCZENIA Z ART. 24 UST. 5 UPZP.

1. Zamawiający przewiduje wykluczenia na podstawie przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8  
upzp Wykonawców:
a. 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 
z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-
widuje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwi-
dację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościo-
we (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); lub

b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że  
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecz-
ne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności;

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówie-
nia (art. 24 ust. 12 upzp).

7.  WYKAZ OŚW/DOKUM O SPEŁNIANIU WAR. UDZIAŁU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.



Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
1. w celu wstępnego potwierdzenia,  że  wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki  

udziału w postępowaniu: 
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
b. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2. Oświadczenia, o jakich mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z 
ofertą.  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.

3. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświad-
czeń dotyczących spełniania warunków (art. 22 ust. 1 pkt. 2 upzp) oraz braku podstaw do wyklucze -
nia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 upzp), Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2  
upzp składa następujące dokumenty: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji  informacji  o działalności gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust.5 pkt. 1 upzp;

b. zaświadczenie  właściwego  naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wysta-
wionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wyko-
nawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności  
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wy-
konania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust.5 pkt. 8 upzp;

c. zaświadczenie  właściwej  terenowej  jed-
nostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem skła-
dek na ubezpieczenia  społeczne lub  zdrowotne,  wystawionego nie  wcześniej  niż  3  miesiące  
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonaw-
ca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentual -
nymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  
właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5  
pkt. 8 upzp.

d. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie zamówień potwierdzających, że Wykonawca wykonał  co najmniej jedno 
zamówienie związane z budową, przebudową dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie 
mniejszej niż 1.000 000,00 złotych (brutto) o powierzchni nie mniejszej niż 4 000 m²;

e. wykaz osób, skierowanych przez Wyko-
nawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także za-
kresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik pn. „Wykaz osób”;

f. dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż kwota określona w celu wykazania speł-
niania warunku, którego opis został zamieszczony w rozdz. 5;

4. Inne żądane oświadczenia i dokumenty:
a. informacja o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) wraz z listą podmio -
tów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca – załącznik nr 1 do „Formularza 
ofertowego” – „Informacja o przynależności do grupy kapitałowej”.Wykonawca w terminie 3  
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji ,o której mowa w art. 86 ust. 5  



upzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o treści zgodnej z załączonym wzorem. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z in-
nym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających  się  o  zamówienie  powyższy  dokument  składa  każdy  z  partnerów 
konsorcjum/członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy.

b. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;
c. pełnomocnictwo do reprezentowania  w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie ni-
niejszego zamówienia;

d. pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i 
inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika 
Wykonawcy;

e. dowód wniesienia wadium;
f. kosztorys ofertowy;

5. Wymagana forma składania dokumentów:
a. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę – oryginał,
b. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca – oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z orygi -
nałem powinno być  sporządzone  w sposób  umożliwiający  identyfikację  podpisu  (np.  wraz  z 
imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

c. pełnomocnictwa – oryginał;
d. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język pol-

ski poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w spra -
wie  rodzajów dokumentów, jakich może  żądać  zamawiający  od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia:
a. pkt 1 ww. Rozporządzenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku bra-

ku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

b. pkt 2-4 ww. Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowot-

ne 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,

ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt a i pkt b lit. ii, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu. Dokument, o którym mowa w pkt b lit. i, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 mie-
siące przed upływem tego terminu.
Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  w  kraju,  
w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 1 nie wy-
daje  się  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym 
oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji,  
lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądo-
wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. 
Wykonawca  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  odniesieniu  
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  której dotyczy 
dokument wskazany w pkt a, składa dokument, o którym mowa powyżej, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go doku-



mentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem są-
dowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

7. 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w sto-
sownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na  
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych pod-
miotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonaw-
ca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczegól-
ności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych za-
sobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  na wykazanie przez wykonawcę  
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,  czy nie zachodzą wobec tego podmiotu  
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadcze-
nia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują ro-
boty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 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 nieudostęp-
nienie zasobów nie ponosi winy.
2.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o  
którym wyżej mowa, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępo-
waniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wyko-
nawca 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 zdolno-
ści techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowa-
nia w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wy-
konawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączo-
ny do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego 
dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełno-
mocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 
3) złożenie oferty wspólnie,
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem                 
o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
ewidencji Wykonawcy. 
W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie 
warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wyko-
nawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.

9. Jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez wykonawców, są lub wydają 
się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, Zamawiający może zażą-
dać, aby dani wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali stosowne informacje 
lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem że takie żądania zostaną złożone przy 
pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości. Jeżeli jest to niezbędne do za-
pewnienia 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 przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
tj. jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych doku-
mentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekom-
pletne, zawierają 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 podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli 
wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawia-
jący wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci ka-
talogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających oko-
liczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub do-
kumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostęp-
nych 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 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub 
dokumentów w ww. bazach danych.

8.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚW/DOKUM.

Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami w następujący sposób:
1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania  za pomocą poczty, telefaksu 

lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem punktu 2) i 3),  
2) ofertę wraz z załącznikami wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby z zacho-

waniem prawidłowej formy pisemnej, 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.

3) oświadczenia,  pytania,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą 
telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się  za  złożone  w danym terminie,  jeżeli  ich  treść  
dotarła  do adresata przed upływem tego terminu i została potwierdzona na piśmie;

4) Wykonawca może zwrócić  się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 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.  Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie  treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o  
którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekaże  Wykonawcom,  którym  przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  także 
zamieści na stronie internetowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią  
wyjaśnień,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się  z wykonawcami w sprawie przedmiotowego postępowania  
jest: 
1. Danuta Grzywa -  Inspektor w Ref. Gospodarki Gminnej: tel: (32) 225 75 03 w: 46.
w godzinach pracy Zamawiającego.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1) Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40.000,- zł. 
(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). 



2) Forma i termin wniesienia wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na konto nr: 29 1240 4227 1111 0000 4847 4168; Wadium w 

pieniądzu musi być wniesione przed terminem złożenia ofert, a za termin wniesienia 
przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

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

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 2007 r. Nr 42 poz. 275).

3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4) Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do 

dnia w którym upływa termin składania ofert, do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku 
Zamawiającego.

5) Do ofert należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu.
6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, 

gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 
winna zawierać, między innymi następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia 
nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu,

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 
poręczeniem,

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
(i) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, lub

(ii) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
(iii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
(iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert.

8) Oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach niż w 
formie pieniężnej należy dołączyć do ofert. 

9) Zwrot wadium.
Zamawiający oświadcza, że zwrot wadium nastąpi niezwłocznie według zasad:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.

10) Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (upzp), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 
1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy lub nie wyraził zgody  na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 



ust.2 pkt.3  co spowodowałoby brak możliwości  wybrania oferty  złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

b) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 
3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania 

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

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. 

5. 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.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.     

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta ma 

być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub czytelnym pismem ręcznym.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Oferta z załącznikami musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Do 

oferty musi być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpi-
sania oferty.

8. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane oraz parafowane przez podpisującego 
ofertę upoważnionego przedstawiciela wykonawcy a w treści oferty winna być umieszczona infor-
macja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zde-
kompletowania oferty.

10. Do oferty muszą być dołączone w formie załączników dokumenty wyszczególnione w rozdziale 7 ni-
niejszej specyfikacji, złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. 

11. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

12. Dokumenty niewymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
a. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący 

wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że 
nie mogą być udostępniane. 

b. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżo-
ne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 
1503, z późn. zm.). 

c. Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składa-
nia ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospo-



darczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w 
poufności. 

d. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp. Powyższe infor-
macje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w ro-
zumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 

e. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, za-
wartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wy-
konawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych 
informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed 
upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 

f. Gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych prze-
pisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 
niezastrzeżone dokumenty.

14. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta 
(opakowanie) ma być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w rozdziale 1 niniejszej 
specyfikacji, opatrzona nazwą oraz adresem wykonawcy oraz tytułem postępowania tj. „Oferta na 
Przebudowę i rozbudowę ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim. Nie otwierać przed 19.10.2016r. 
godz. 10.15”  

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 
upływem terminu składania ofert.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1) Termin składania ofert upływa dnia  19.10.2016r.  o godzinie 10:00 .
2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. nr 101. Ofertę można 

złożyć  za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – 
Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert 
w postaci elektronicznej.

3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania.

4) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5) Otwarcie ofert nastąpi w miejscu jw. w dniu 19.10.2019r. o godzinie 10:15.
6) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca jest zobowiązany podać w druku formularza oferty cenę (brutto w tym podatek 
VAT, netto) obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360).

2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia w sposób zgodny z umową.

3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić podatek VAT.

4. Cena oferty będzie ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.



5. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o elementy scalone. Zamawiający nie narzuca 
podstaw oraz metod sporządzenia kosztorysu ofertowego.

6. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 
ust. 1-3 upzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na 
budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
SIWZ.

7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Jeżeli Zamawiający uzna iż proponowana cena wydaje się być rażąco niska i budzi wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, 
zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie 
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

14. OPIS KRYTERIÓW  WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

 1.  Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryteriów:
CENA -60%,
TERMIN GWARANCJI – 40%.
Zamawiający przydzieli punktację za poszczególne kryteria wg następujących zasad:
a) za cenę (C) wg wzoru:

                                  najniższa oferowana cena brutto
C = -------------------------------------------   x  100 x 60%

                                    cena oferty ocenianej brutto

b) za termin gwarancji (miesięcy – nie więcej niż 120) (m) wg wzoru:

                                            termin badanej oferty
T = ------------------------------------------------------   x  100 x 40%

                                   max. termin zaproponowany w ofertach
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumę punktów za ww. 

kryteria: W=C+T
3. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przepisem art. 

24aa upzp (procedura odwrócona).

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH DO SPEŁNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia oraz opublikuje go na swojej stronie internetowej. 

2. O ewentualnym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców,  którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uza-
sadnienie faktyczne i prawne.

3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik do siwz.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w ter-

minie podanym w informacji o wyniku postępowania.
5. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedłoży następujące dokumenty, które będą za-

łącznikami do umowy:
a. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia,
b. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,



c. polisa OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 0,8 mln zł,
d. pełna lista podwykonawców wraz z wykazem powierzonych im części realizacji zamówienia,

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w spra -
wie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert chyba, że w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuce-
niu lub upłynął termin związania ofertą.

7. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży umowę regu-
lującą współpracę Wykonawców.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana obowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości odpowiadającej 10% kwoty ryczałtowej brutto 
wskazanej przez Wykonawcę na formularzu Oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy.

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

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na nieoprocentowany 

rachunek bankowy nr: 29 1240 4227 1111 0000 4847 4168
5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6) Wykonawca zadeklaruje w formularzu Oferty formę wpłacenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.
7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a) w wysokości 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane,

b) pozostałe 30%, stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie 
zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

17. WZÓR UMOWY. 

Zamawiający wymaga, by  wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych 
we wzorze (projekcie) umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
upzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony  
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 upzp.



2) Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,  
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

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

4) Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo  
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  przesyłając  kopię  odwołania  Zamawiającemu  w 
terminie  5  dni  licząc  od dnia  przesłania  informacji  o czynności  Zamawiającego stanowiącej  
podstawę  jego  wniesienia  w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed 
upływem tego terminu.

5) W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje jedynie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru oferty najkorzystniejszej.

6) Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7) Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  Zamawiającego,  za 
pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dn. 23 
listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe Dz.U. poz. 1529  jest równoznaczne z jej wniesieniem

19. ODSTĄPIENIA.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

20.   ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
polegającego na powtórzeniu robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego 
zamówienia .

21.   PODWYKONAWCY.

Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  przy  udziale  podwykonawców. 
Zamawiający  nie wprowadza zastrzeżenia  wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę  kluczowych  części  zamówienia.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części 
zamówienia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania 
przez  Wykonawcę  w  ofercie  (Formularzu  Oferty)  części  zamówienia,  której  wykonanie  zamierza 
powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25a upzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b upzp.
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca 
powoływał  się,  na  zasadach określonych w art.  25a upzp,  w celu  wykazania  spełniania  warunków 
udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1b  upzp,  Wykonawca  zobowiązany  jest  
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówieniu.  



Zamawiający  nie  określa  kluczowej  części  zamówienia,  która  objęta  jest  obowiązkiem  osobistego 
wykonania przez Wykonawcę.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i 
umów z nimi zawieranych zostały przedstawione w projekcie umowy w załączniku nr 2 do SIWZ – 
„Wzór umowy” i w załącznikach do niego.

22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – Wzór (projekt) umowy.
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami:

a. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Informacja o przynależności do grupy 
kapitałowej.

b. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego – Wykaz dostaw.
c. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego – Wykaz osób.
d. Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego – Oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.
e. Załącznik  nr 5 do Formularza  ofertowego – Oświadczenie dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania.



Załącznik nr 1 do SIWZ.

Opis przedmiotu Zamówienia.

                 

             Przedmiot zamówienia określa:

1. Dokumentacja  projektowa  -  dostępna  na  stronie  internetowej  Zamawiającego: 
www.chelmsl.pl.

2. STWIORB -  dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.chelmsl.pl.

3. Przedmiar robót - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: www.chelmsl.pl.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:

ETAP I – w kilometrażu od 0+400 do 0+736 realizacja w roku 2016
ETAP II – w kilometrażu od 0+000 do 0+400 realizacja w roku 2017

http://www.chelmsl.pl/
http://www.chelmsl.pl/
http://www.chelmsl.pl/


Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wzór (projekt) umowy.

UMOWA  Nr ………….. / 2016

W  dniu  …...2016r.  w  Chełmie  Śląskim  pomiędzy  Gminą  Chełm  Śląski  w  Chełmie  Śląskim  
ul. Konarskiego 2 reprezentowaną przez Z-cę Wójta Gminy zwaną dalej Inwestorem:

1.  mgr inż. Leszek Maciejowski – Z-ca Wójta Gminy

 a

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

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

2. …............................................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych: przetarg 
nieograniczony, o wartości powyżej 30000 Euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.  
8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r tekst jedn. (Dz.U z 2015r.  poz. 2164)  
zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  „Przebudowę i rozbudowę ulicy Bukowej w 
Chełmie Śląskim” na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych nie będących newral-
gicznymi oraz uzgodnienie i doprowadzenie do odbioru tych robót przez właściwe organy.
2. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1 wykonany zostanie na podstawie projektu technicznego,  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
oraz harmonogramu rzeczowo-finansowemu przygotowanego przez  Wykonawcę,  a  zatwierdzonego 
przez Inwestora.

§2
Do obowiązków Inwestora należy:
1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Zorganizowanie nadzoru inwestorskiego.
3. Dokonanie odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót:

 a) częściowego- w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia;
 b) końcowego- w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia umownego (dopuszcza się częściowe wystawienie faktury VAT do wysokości 
80% wartości umownej po akceptacji przez Inspektora Nadzoru).

§3
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przejęcie placu budowy;
2. Realizacja robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wykonawczą, przedmiarem robót,  sztuką bu-
dowlaną, przepisami p. poż i BHP ,oraz Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmoni-
zowane( w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy należy uwzględnić nor-



my, aprobaty i wspólne specyfikacje wymienione w art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicz -
nych).
3. Przekazanie przedmiotu umowy;
4. Wykonanie obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji.

§4  
1. Termin wykonania robót ustala się do dnia 30.06.2017r.
2. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru na piśmie. Wykonawca przedłoży dokumenta-
cję powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej od-
biór końcowy. 
3. Inwestor zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzonego 
przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów nie-
zbędnych do oceny wykonania zamówienia.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy, strony ustalają wyna-
grodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości.:                         
za całość zamówienia …....................................................... zł. brutto                                                                
(słownie: …................................................................................................................00/100)
netto  …................................... zł; VAT …................................................ zł
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją  
przedmiotu umowy, w tym również  należność za oznakowanie i  ubezpieczenie robót w czasie ich  
trwania oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przed -
miotu umowy w tym zmiana cen, stawek podatkowych itp. niedoszacowanie, pominięcie oraz brak roz-
poznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ry-
czałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust.1 poza 
okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej  
(robót zaniechanych), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy,  
będzie następujący:
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finan-
sowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej war-
tości przedmiotu umowy;
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczo-
wo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez 
Inwestora i Wykonawcę, procentowego stosunku nie wykonanych robót do wartości całego elementu.

§6
1. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmono-
gramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Inwestora i fakturą końcową. Inwestor zastrzega 
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności 
od wysokości środków finansowych.
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inwestora danego elementu 
(etapu) robót, a uregulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury i 
protokołu odbioru wykonanego elementu robót.
3. Ostateczne rozliczenie robót za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w 
terminie 21 dniowym od daty otrzymania jej przez Inwestora
4. Zapłata należności Wykonawcy dokonywana będzie na jego konto nr:



….................................................................................................................................................                     
Wykonawca bez zgody Inwestora nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy.    

   
                     

§7
1. Kierownikiem budowy będzie: …...........................................................
2. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora będzie: ….................................................

§8
1. Strony uzgodniły, iż w wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy 
mogą być naliczane kary umowne.
2. Podstawą naliczania kar jest umowna wartość robót określona w § 5  ust. 1 umowy.
3. Wykonawca płaci Inwestorowi karę umowną:
a) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagro-
dzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wy -
sokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po ter-
minie, w którym odbiór powinien nastąpić.
4.  Inwestor płaci Wykonawcy karę umowną:
a) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowej, za opóźnienie w przekazaniu placu budowy 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5%wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien nastąpić.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron umowy, drugiej stronie  
przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupeł -
niającego .                 
7. Wszelkie zmiany uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci  
aneksu, z wyjątkiem postanowień o których mowa w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z  
dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
    

§9
 1.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność z tytułu gwarancji  i  rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy.
 2.   Ustala się okres gwarancji na …............... miesięcy i rękojmi na ............................ miesięcy.
 3. Inwestor może dochodzić roszczeń za wady po upływie terminu określonego w pkt. 2 jeżeli reklamo-
wał wadę przed upływem terminu.                                   

§ 10
1. Wykonawca  może w celu realizacji Umowy zatrudnić Podwykonawców i wyrazić zgodę na zatrud-
nienie dalszych Podwykonawców.
2. Wykonawca  może powierzyć do realizacji Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom tylko te 
części zamówienia, które wskazał w swojej ofercie, tj:
a.     ………………………………………………………………………………………...
b.     ………………………………………………………………………………………..
3. Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dal -
szego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia  
Wykonawcy.
4. W przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum (podmiot wspólny):



a. umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsor-
cjum;
b. każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie za zobowiązania pozostałych członków konsor-
cjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.                                                                                
5.Projekty umów i umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami przedkładane Inwestorowi 
muszą być sporządzone na piśmie w języku polskim pod rygorem nieważności.                                              
 6.Wykonawca  będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, Dostawców i 
Usługodawców, tak aby realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń. Wykonawca  zobowiązuje się, przy 
udziale Inwestora, do współpracy z wykonawcami sąsiednich odcinków lub innymi wykonawcami, ce-
lem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. 
W przypadku niezastosowania się do powyższego, Wykonawca  będzie odpowiedzialny na zasadach 
ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, w celu wykazania spełniania warunków  
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca  jest obowiązany wy -
kazać Inwestorowi, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca  samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi pod-
stawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
przez Inwestora lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy.  Niniejsze  postanowienie  nie  wyłącza  innych  uprawnień  Inwestora  określonych  w 
Umowie.

§ 11
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do 
przedłożenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy  
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umo-
wie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Inwestor, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:
a. niespełniającej wymagań określonych w następnym paragrafie;
b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,  
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zle-
conej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu Umowy o podwy -
konawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora.
5. Wykonawca , Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkła-
da Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



6. Inwestor, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o  
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o  
podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez In-
westora.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkła-
da Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów  
o podwykonawstwo o wartości nie przekraczającej 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni  
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,  
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi,  
Inwestor informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygo-
rem wystąpienia o zapłatę Kary umownej.
10. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

§ 12
1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególno-
ści postanowienia dotyczące:
a. oznaczenia stron umowy,
b. zakres robót budowlanych,
c. wartość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
d. termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwy -
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
e. terminu realizacji.
2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postano -
wień:
a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wyko-
nawcy od dokonania przez Inwestora odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwy-
konawcę robót, od wystawienia przez Inwestora potwierdzenia płatności obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Inwestora na  
rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
b. warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpiecze-
nia przez Wykonawcę od zwrotu ZNWU na rzecz Wykonawcy przez Inwestora,
c. nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie ZNWU jedynie w pieniądzu,  
bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w 
przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych,
d. przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalsze-
mu Podwykonawcy.

§ 13
1. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umo-



wę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obo-
wiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowa -
niu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po  
przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczna jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wyko-
nawcą.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 
dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagro-
dzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Inwestor może:
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je-
żeli Wykonawca  wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal -
szego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora co do wysokości należ-
nej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli  
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wy-
konawcy lub z ZNWU lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Inwestora,
8. Po dokonaniu zapłaty przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wyko -
nawca  nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Inwestora na te zarzuty wobec Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Inwestor nie został poinformowany przez Wykonawcę w 
terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej

§ 14
1. Wykonawca  zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami ta-
kiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady Wyko-
nawcy wobec Inwestora.
2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań są zobowiązani do  
stosowania obowiązujących przepisów i norm zawartych w szczególności w Prawie budowlanym.
3. Jeżeli Podwykonawca wystąpi z oświadczeniem do Inwestora, że Wykonawca  nie dokonuje płatno-
ści za wykonane czynności, które zostały odebrane i zatwierdzone do zapłaty to wierzytelności powsta-
łe względem Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy Inwestor dokona bezpośredniej zapłaty zgodnie z § 
13.

§15
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany po-
stanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wyko-
nawcy.
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia,



) zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w §4 ust. 3 - 6 niniejszej umowy
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w §10 ust. 2-5 niniejszej umowy
4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 8 niniejszej umowy,
5) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych,
6) zmian sposobu wykonania zamówienia,
7) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń,
8) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłu-
żenie terminu zakończenia robót w przypadku:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpo-

średni wpływ na terminowość wykonania robót,
3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wyko-

nania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w 
dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego 
rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót,
5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konse-

kwencją winy którejkolwiek ze stron,
6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę,
9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania 
robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, 
strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu 
do wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót .
5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany termi-
nu.
6. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłuże-
nia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi.
7. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie 
terminu zakończenia robót w przypadku:

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami
2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w 
szczególności:



a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy,
5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwen-

taryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,
6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech-

nicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub 
STWiORB, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architek-
toniczno – budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis propono-
wanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia 
do realizacji przez Zamawiającego.
9. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do 
tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w 
formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
10. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych:

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) zmiany kluczowego personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy, 
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, bez zmiany terminu 
końcowego wykonania umowy,

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilne-
go oraz Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.                                         

§17
Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądowi gospodarczemu wg właściwości miejscowej Inwestora.

§18
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron



INWESTOR:                                                                     WYKONAWCA:



Załącznik nr 3 do SIWZ

...................................................                                                                                               dnia ...........................
pieczęć firmowa wykonawcy

1. FORMULARZ OFERTOWY  

Przedmiot zamówienia :

 

„Przebudowa i rozbudowa ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim”

 

Zamawiający :

Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2,

41-403 Chełm Śląski

                                          Wykonawca :     

Nazwa.....................................................................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu....................................................................................................................................................

Nr NIP......................................................................................................................................................................

Nr REGON................................................................................................................................................................

1. My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy po zapoznaniu się ze "Specyfikacją 

Istotnych  Warunków  Zamówienia",   składamy  niniejszą  Ofertę  na  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.

2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(SIWZ)  oraz  wyjaśnieniami  i  zmianami  SIWZ  przekazanymi  przez  Zamawiającego  i 

uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  nich  postanowieniami  i  zasadami 

postępowania.

3. Cena naszej Oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:

a. ................................ zł netto, (słownie  zł .............................................. netto)

b. ................................ zł  podatek VAT, (słownie  zł ................................... podatek VAT)



c. ................................ zł brutto, (słownie  zł ........................................................ brutto)

4. Termin gwarancji ……… miesięcy ( max. 120 m-cy).

5. Termin rękojmi za wady ……… miesięcy (max. 120 m-cy).

6. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia samodzielnie/z podwykonawcami*. Następujące 

części zamówienia zrealizujemy z pomocą podwykonawców:

a. ………………………………………………………………………

b. …............................................................................

c. udział  procentowy w realizacji całości zamówienia: …........................................ 

7. Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej Oferty.

8. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia.

9. Oświadczamy,   że   w   celu   wykazania   spełniania   warunków   udziału w postępowaniu, 

powołujemy się na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

a. ……………………………………………………………………………………

b. ……………………………………………………………………………………

10. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………………... do ………………… 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

11. Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej  

oferty są: ..........................................................................................

12. Oświadczamy,  że  zrealizujemy  przedmiot  zamówienia  w  terminach  określonych  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.

13. Oświadczamy, że  akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi we wzorze 

umowy.

14. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru  

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z nim i na warunkach w nim określonych w miejscu i  

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi materiałami przetargowymi i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń.



16. Oferta składa się z …….. zapisanych stron.

Data : .................... 2016r.

Podpisano :

Imię i  nazwisko: Stanowisko: Podpis wraz z pieczątką imienną

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

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

* niepotrzebne skreślić.

Załączniki do oferty:

1. ………………………………………………………..

2. ………………………………………………………..

        3. …............................................................



Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego.

Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2,
41-403 Chełm Śląski

(nazwa Wykonawcy)

INFORMACJA WYKONAWCY 
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę i rozbudowę ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim”

działając w imieniu: …………………………………………………………………………………………

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

ja:
....................................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)
będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. d 
ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

Wykonawca należy/nie należy* do grupy kapitałowej.
* niewłaściwe skreślić

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zamieszczam poniżej listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej (Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej przekreśla poniższe rubryki).

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

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

Miejscowość  i data  ........................................
                             

..........................................................................................
           (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby  

upoważnionej
                                                                      do reprezentowania Wykonawcy)





Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego.

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Ja/My, niżej podpisany/i
 ...........................................................................................................................................

.........

działając w imieniu i na rzecz:
 ...........................................................................................................................................

.........
(pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim”

przedkładam/my wykaz wykonanych, robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest  krótszy  -  w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i  wartością  robotom stanowiącym 
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  
których roboty zostały wykonane wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należy-
cie.

Lp.
Przedmiot zamówienia

(charakterystyka wykonanej ro-
boty budowlanej )

Całkowita 
wartość

(brutto)

Terminy 
wykonania

Miejsce wykonywania, nazwa zamawiają-
cego

1.

2.

3.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały lub są wykonane należycie. 
…....................................., dnia …..................................
* niepotrzebne skreślić 

       ...........................................................................
Podpis(-y) i pieczęć (-cie) osoby(osób)  uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu



Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego.

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim”

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniące funkcje kierownicze w 

tym kierownika budowy, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale 5 

SIWZ oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia:

L
p. Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe, 

wykształcenie Doświadczenie 
Zakres 

powierzonych 
czynności

Podstawa 
dysponowania

1 2 3 4 5 6
1

2

3

4

……………………………….. dnia ……………………………..

……………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)



Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego.

Zamawiający:

Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2,

41-403 Chełm Śląski

Wykonawca:
………………………………………

………………………………………

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

reprezentowany przez:

………………………………………

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

pn. „Przebudowa  i  rozbudowa  ulicy  Bukowej  w  Chełmie  Śląskim”  prowadzonego  przez  Gminę 

Chełm Śląski 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)



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)



Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego.

Zamawiający:

Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2,

41-403 Chełm Śląski

Wykonawca:
…………………………………………

…………………………………………

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

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Bukowej w Chełmie Śląskim”.  prowadzonego przez  Gminę 

Chełm Śląski  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. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie  

ww. przepisu]

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. 

…………………………………………

(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)


