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1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Wójt Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

tel. 077 4270-533 

fax. 077 4215-024 

www.lubniany.pl 

NIP: 754-21-30-582, REGON: 69891453689 

Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00 (poniedziałek od 8:00 do 16:00) 

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Łubnianach 

Nr konta: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

3. NUMER POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/341-0/3/2010 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.  

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

4.1. Remont ulic Stawowej i Prostej w m. Brynica, 1 Maja w m. Kępa, Kwiatowej i Łącznej              
w m. Jełowa – (z podziałem na pięć części) - w skład którego wchodzi następujący zakres 
rzeczowy: 

Remont polegał będzie na remoncie nawierzchni dróg gminnych, remoncie zjazdów, 
przydroŜnych rowów oraz przebudowie i oznakowaniu skrzyŜowań z drogą wojewódzką nr 461 
i drogami powiatowymi nr 1703 i 1721.  
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót z podziałem na zadania częściowe podano poniŜej.   
 
4.1.1. Zadanie częściowe nr I  - Ulica  Stawowa w m. Brynica – 102 662 O 
  
Na chwilę obecną droga wojewódzka nr 461 posiada nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi 
poboczami i rowami. Droga gminna jest częściowo o nawierzchni bitumicznej (na odcinku ~ 
408 m) i nawierzchni szutrowej (na odcinku ~ 340 m). Szerokości ulicy wynosi ~ 3,5 m.                
Ul. Stawowa posiada oświetlenie na odcinku jezdni o nawierzchni bitumicznej. Istniejący most 
na rzece Brynicy, jest zlokalizowany w ciągu drogi gminnej w km 0+557. Jest to obiekt 
jednoprzęsłowy o dźwigarze betonowym, płytowym, osadzonym na konstrukcji nośnej, którą 
stanowią wbetonowane w płytę dwuteowe dźwigary stalowe. Długość mostu 7,0 m, szerokość 
uŜytkowa - 5,15 m. Na obiekcie brak nawierzchni. Przyczółki są betonowe ze skrzydłami 
skośnymi. Stan techniczny obiektu jest zły. Stwierdzono uszkodzenia belek (korozja stopek 
dźwigarów stalowych sięgająca 30% ich przekroju) oraz przecieki i wykwity na sklepieniach 
płyty. Uszkodzenia tych elementów wskazują na potrzebę ich wzmocnienia lub wymianę.                 
Na obiekcie występują balustrady z kształtowników stalowych. Obiekt nie jest wyposaŜony                 
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w bariery energochłonne. Odwodnienie obiektu odbywa się powierzchniowo za pomocą 
spadków podłuŜnych i poprzecznych bezpośrednio do rzeki. 
Parametry istniejącego obiektu: 
długość całkowita mostu – 7,0m 
szerokość całkowita mostu – 5,15m 
szerokość jezdni na moście – 5,0 m; 
światło pionowe 1,95m 
światło poziome 6,0m 
kąt skrzyŜowania z osią przeszkody – 82° 
 
Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego. Pobocza z tłucznia grubości 10 
cm o szerokości 0,5 m. Z uwagi na dobrą przepuszczalność wody przez grunt rodzimy jak 
równie niski poziom wód gruntowych nie projektuje się warstwy odsączającej pod konstrukcja 
jezdni. Projektuje się remont istniejących zjazdów. Na długości 227 m oczyszczenie  
istniejących rowów. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcję 
jezdni. 
Konstrukcja nawierzchni: 
a) frezowana cześć jezdni: 
- warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm, 
- warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy – gr. 3m. 
b) szutrowa cześć jezdni oraz zjazdy: 
- warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm, 
- warstwa wiąŜąca, beton asfaltowy – gr. 3m, 
- podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm. 
Parametry geometryczne: 
- długość drogi 370,0 m 
- szerokość nawierzchni 3,2 – 4,0 m. 
- szerokość mijanek 5,0 m. 
- całkowita powierzchnia nawierzchnia asfaltu 1740,0 m2 
 
Remont mostu polegał będzie na wyburzeniu konstrukcji przęsła mostu istniejącego                            
i posadowieniu na części istniejących przyczółków nowego mostu z zachowaniem parametrów 
uŜytkowych istniejącego mostu. Konstrukcję ustroju niosącego stanowi 6 Ŝelbetowych 
prefabrykatów skrzynkowych grubości 30cm i szerokości 1,00m zwieńczonych Ŝelbetową płytą 
wyrównawczą. Płyta wyrównawcza o zmiennej grubości ukształtowana jest zgodnie ze 
spadkami na jezdni. Konstrukcja oparta jest pośrednio na istniejącym fundamencie Ŝelbetowym 
poprzez wykonanie zwieńczenia stalowymi grodzicami G46 i oparciu prefabrykatów na 
fundamencie w postaci ławy fundamentowej, stanowiącej jednocześnie fundament nowo 
budowanych skrzydełek oporowych. Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane 
jest powierzchniowo poprzez podłuŜny, dwustronny spadek jezdni 0,5%.. Na długości obiektu 
wykonane są barieroporęcze mostowe sztywne typ III z rozstawem słupków co 1 m, zakończone 
elementami czołowymi. 
Parametry techniczne mostu: 
· Szerokość uŜytkowa obiektu Bu = 5,15m 
· Kąt skrzyŜowania obiektu z przeszkodą a = 82° 
· Długość obiektu L = 6,60m 
· Spadek poprzeczny jezdni 0, % 
· Spadek podłuŜny dwustronny 0,5% 
· Światło poziome 6,0 m 
· Światło pionowe 1,95m 
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4.1.2. Zadanie częściowe nr II - Ulica Prosta w m. Brynica – 102658 O  
 
Na chwilę obecną droga powiatowa nr 1721 jest o nawierzchni bitumicznej szerokości około 
4,5 m z obustronnymi poboczami i jednostronnym rowem. Droga gminna jest o nawierzchni 
szutrowej szerokości od ~ 3,0 m do ~ 4,0 m z jednostronnym rowem na odcinku ~ 175 m. Ul. 
Prosta posiada oświetlenie. Drogi nie posiadają oznakowania pionowego i poziomego. 
Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego. Pobocza z tłucznia (0 – 31,5) 
grubości 8 cm o szerokości 0,5 m. Z uwagi na dobrą przepuszczalność wody przez grunt 
rodzimy jak równieŜ niski poziom wód gruntowych nie projektuje się warstwy odsączającej pod 
konstrukcją jezdni. Remont istniejących zjazdów. Projektuje się mijankę na długości 32 m                     
o szerokości 5,0 m. Na długości 175 m istniejący rów do oczyszczenia. Roboty ziemne polegać 
będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni i zjazdów. 
Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów. 
- warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 - 12,8 – gr. 4 cm, 
- warstwa wiąŜąca, beton asfaltowy 0 - 16 – gr. 4 cm, 
- podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm, 
Parametry geometryczne: 
- długość odcinków drogi 561,79 m, 
- szerokość nawierzchni 3,5 m i 4,0 m 
- szerokość mijanki 5,5 m, 
- długości mijanki 32 m,  
- szerokość pobocza (dwustronne) 0,50 m, 
- przepusty z rur Ø 300 mm 4 szt. i z Ø 400 mm 1 szt, 
- całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej 2594,26 m2. 
 
4.1.3. Zadanie częściowe nr III - Ulica 1 Maja w m. K ępa – 102 609 O 
 
Na dzień dzisiejszy droga powiatowa nr 1703  jest o nawierzchni bitumicznej szerokości około 
4,8 m z obustronnymi poboczami. Ulica Luboszycka posiada oświetlenie. Droga gminna jest                  
o nawierzchni szutrowej szerokości od ~ 3,5 m do ~ 5,0 m oraz na odcinku 88,0 m                             
o nawierzchni bitumicznej. Ulica 1-go Maja posiada oświetlenie. 
Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego. Pobocza z tłucznia (0 – 31,5 
mm) drogowego lub pozyskanego frezu grubości 8 cm o szerokości 0,5 m. Remont istniejących 
zjazdów. Pod zjazdami na kablach energetycznych zastosowane zostaną rury osłonowe typu 
AROT PS 125 mm. Planuje się przełoŜenie istn. nawierzchni z kostki betonowej na szerokości 
2,0 m. Istniejący zjazd z kostki granitowej do przełoŜenia i dopasowania do spadku 
remontowanej drogi. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję 
jezdni i zjazdów. 
Konstrukcja nawierzchni 
a) jezdni i zjazdów: 
·warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm, 
·warstwa wiąŜąca, beton asfaltowy 0 – 16 - gr. 4 cm, 
·podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm. 
b) jezdni na odcinku 88,0 m (istn. nawierzchnia bitumiczna): 
·warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm, 
·warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy 0 – 12,8 – gr. ~ 3 cm, 
·frezowanie istn. nawierzchni na głębokość – gr. ~ 3 cm. 
Parametry geometryczne: 
- długość odcinka drogi 425,99 m; 
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- szerokość nawierzchni 3,5 m i 5,0 m (na włączeniach zmienna), 
- szerokość pobocza (dwustronne) 0,50 m, 
- całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej 2519,21 m2. 
 
4.1.4. Zadanie częściowe nr IV - Ulica Łączna w m. Jełowa – 102670 O 
 
Na chwilę obecną droga krajowa nr 45 jest o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0 m                  
z obustronnymi poboczami i rowami. Droga gminna jest o nawierzchni ŜuŜlowej szerokości od 
~ 3,5 m do ~ 5,0 m. Ul. Łączna posiada oświetlenie. Na przedmiotowym terenie jest usytuowana 
następująca infrastruktura: 
- teletechniczna, 
- energetyczna, 
- wodociągowa. 
Opis stanu projektowanego. 
Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego (KR1). Pobocza wykonać                  
z tłucznia (0 – 31,5 mm) grubości 8 cm o szerokości 0,5 m (nie dotyczy miejsc zawęŜeń pasa 
drogowego). Z uwagi na dobrą przepuszczalność wody przez grunt rodzimy jak równieŜ niski 
poziom wód gruntowych nie projektuje się warstwy odsączającej pod 
konstrukcją jezdni. Projektuje się remont istniejących zjazdów do prywatnych posesji (rys nr 4). 
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni i zjazdów ul. 
Łącznej. 
Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów: 
·warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 - 12,8 – gr. 4 cm, 
·warstwa wiąŜąca, beton asfaltowy 0 - 16 – gr. 4 cm, 
·podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm, 
Parametry geometryczne: 
Długość odcinka drogi 710,21 m, 
Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej 2711,15 m2, 
Szerokość pobocza (dwustronne) 0,50 m, 
Spadek poprzeczny jezdni 2 %, 
Spadek poprzeczny poboczy 6 %, 
Szerokość nawierzchni 3,0 m i 4,0 m. 
 
4.1.5. Zadanie częściowe nr V - Ulica Kwiatowa w m. Jełowa – 102 666 O 
 
Droga krajowa jest o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0 m z jednostronnym chodnikiem 
(szerokości 2,0 m) i poboczem. Droga gminna jest o nawierzchni szutrowej szerokości od ~ 3,5 
m do ~ 4,0 m. Na przedmiotowym terenie jest usytuowana następująca infrastruktura: 
- teletechniczna, 
- energetyczna, 
- wodociągowa. 
Opis stanu projektowanego. 
Projektuje sie nawierzchnie drogi gminnej z betonu asfaltowego (KR1). Pobocza wykonać                 
z tłucznia (0 – 31,5 mm) grubości 8 cm o szerokości 0,5 m (nie dotyczy miejsc zawęŜeń pasa 
drogowego). Z uwagi na dobra przepuszczalność wody przez grunt rodzimy jak równie niski 
poziom wód gruntowych nie projektuje sie warstwy odsączającej pod konstrukcją jezdni. 
Projektuje sie remont istniejących zjazdów. Na zjazdach z przepustami (rys. nr 1 i 4) zastosować 
rury Ŝelbetowe wipro o Ø 300 (łącznie l = 54,0 m), wyprofilować skarpy (1:1,5) oraz obłoŜyć 
wyloty przepustów kostka granitowa 8/10 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 12 
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cm. Na długości 284,0 m naleŜy odtworzyć rów (rys. nr 1) Roboty ziemne polegać będą na 
wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni i zjazdów oraz na odtworzeniu rowu. 
Konstrukcja: 
- nawierzchnia jezdni i zjazdów 
•warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 - 12,8 – gr. 4 cm, 
•warstwa wiąŜąca, beton asfaltowy 0 - 16 – gr. 4 cm, 
•podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm, 
•grunt rodzimy. 
- istn. nawierzchni bitumicznej 
•warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 - 12,8 – gr. 4 cm, 
•warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy – gr. ~ 3 cm, 
•frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej – gr. ~ 3 cm, 
•istn. nawierzchnia. 
Parametry geometryczne: 
Długość odcinka drogi 357,02 m, 
Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1507,53 m2, 
Szerokość pobocza (dwustronne) 0,50 m, 
Spadek poprzeczny jezdni 2 %, 
Spadek poprzeczny poboczy 6 %, 
Szerokość nawierzchni 3,5 m i 4,0 m 
 

4.2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w dokumentacjach 
projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach 
robót stanowiących załączniki do niniejszej Dokumentacji Przetargowej. 

4.3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia ofert równowaŜnych w zakresie 
zaproponowania innych urządzeń i materiałów niŜ wskazane w Dokumentacji Projektowej pod 
warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów takich samych jak 
określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złoŜenia w ofercie 
stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. W przypadku 
zastosowania innych materiałów lub urządzeń  Wykonawca  którego ofertę uznano za 
najkorzystniejszą  zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym staraniem uzyskać 
zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i opracować zamienną Dokumentację 
Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień i przeprowadzić wszystkie wymagane Prawem 
budowlanym zmiany. 

4.4. KaŜdy z wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu 
budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz 
celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, 
gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie 
Wykonawca. 

4.5. Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem ujęto 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej 
specyfikacji. 

Wspólny Słownik Zamówień :   
                                              45.23.31.40-2 roboty drogowe, 
                                              45.23.31.42-6 roboty w zakresie naprawy dróg,       
                                              45.23.32.23-8 wymiana nawierzchni drogowej, 
                                              45.22.11.11-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych. 
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5. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Wykonawca moŜe przystąpić do wybranych zadań częściowych lub do wszystkich zadań 

częściowych. 

7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁN IAJĄCYCH 
I AUKCJI ELEKTRONICZNE:  

Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.                   

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

8.1. Dla zadania częściowego nr I - termin realizacji wymagany: 220 dni kalendarzowych           
od dnia podpisania umowy.  

8.2. Dla zadania częściowego nr II - termin realizacji wymagany: 180 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy.  

8.3. Dla zadania częściowego nr III  - termin realizacji wymagany: 220 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy.  

8.4. Dla zadania częściowego nr IV - termin realizacji wymagany: 180 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy.  

8.5. Dla zadania częściowego nr V - termin realizacji wymagany: 180 dni kalendarzowych  
od dnia podpisania umowy.  

9. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. 
poz. 1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b. posiadania wiedzy i doświadczenia  

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

e. wykaŜą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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9.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki 
i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami oraz wykazać brak podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy (oddzielnie dla kaŜdej części zamówienia): 

9.1.1. Dla zadania częściowego nr I : 

Lp. 
Nazwa dokumentu 
potwierdzającego: 

Warunek do spełnienia lub wykazanie, Ŝe 
nie podlega wykluczeniu: 

Nr 
załącznika 
do SIWZ 

1 
Oświadczenie z art. 22 ust.1 o 
uprawnieniu do udzielenia 
zamówienia 

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych 2 

2 

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o nie 
wykluczeniu z postępowania 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  

3A 

3 

aktualny odpis z właściwego rejestru, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia                   
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

3B 

4 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca         
nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne        
i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ          
3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 
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6 

wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat robót 
budowlanych, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej                   
i prawidłowo ukończone 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
do wykonania zamówienia 

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych 
pięciu lat co najmniej dwa zamówienia          
o charakterze, złoŜoności i wartości 
porównywalnej z zakresem niniejszego 
zamówienia (tj. polegające na budowie lub 
remoncie nawierzchni drogowych). 

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna 
być większa od 1.200 000,00 zł/brutto (jeden 
milion dwieście tysięcy złotych). 

4 

7 

wykaz  kadry kierowniczej                   
i pracowników przewidzianych do 
realizacji zamówienia, wraz                
z informacjami na temat ich 
kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi 
osobami 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. Do realizacji zamówienia 
zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą 
uprawnienia do sprawowania samodzielnej 
funkcji technicznej /wpisani na listę członków 
właściwej izby zawodowej/ w specjalności 
konstrukcyjno-in Ŝynieryjnej w zakresie 
dróg oraz mostów.    

W tym dysponują co najmniej osobami:            
1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niŜ 
10 letnim doświadczeniem  zawodowym,               
w tym co najmniej 5 latami w zakresie 
kierowania robotami drogowymi.  

2. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niŜ 
10 letnim doświadczeniem  zawodowym,               
w tym co najmniej 5 latami w zakresie 
kierowania robotami mostowymi.  

5 

8 

 

Oświadczenie Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

6 

9. 

informacja banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą  wysokość 
posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawiona nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu 
składania ofert   

znajduje się w sytuacji ekonomicznej                  
i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia tj. posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie 
mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto. 

- 

10. 
Warunki gwarancji – oświadczenie 
(zawarte w formularzu oferty) 

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) 
gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 
nie krótszy niŜ 3 lata. 

- 

11. 
Oświadczenie (zawarte w formularzu 
oferty)  

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeŜeń 
(akceptują warunki umowy załączonej do 
s.i.w.z.) 

- 
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Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń                           
i dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych                            
od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

9.1.2. Dla zadania częściowego nr II : 

Lp. 
Nazwa dokumentu 
potwierdzającego: 

Warunek do spełnienia lub wykazanie, Ŝe 
nie podlega wykluczeniu: 

Nr 
załącznika 
do SIWZ 

1 
Oświadczenie z art. 22 ust.1 o 
uprawnieniu do udzielenia 
zamówienia 

spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych 2 

2 

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o nie 
wykluczeniu z postępowania 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  

3A 

3 

aktualny odpis z właściwego rejestru, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia                   
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie podlegają wykluczeniu              
z ubiegania się        o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

3B 

4 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca         
nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne        
i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ          
3 miesiące przed upływem terminu 

nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek  
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,             
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie całości wykonania decyzji 
właściwego organu 

- 
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składania ofert 

6 

wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat robót 
budowlanych, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej                   
i prawidłowo ukończone 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
do wykonania zamówienia 

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych 
pięciu lat co najmniej dwa zamówienia          
o charakterze, złoŜoności i wartości 
porównywalnej z zakresem niniejszego 
zamówienia (tj. polegające na budowie lub 
remoncie nawierzchni drogowych). 

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna 
być większa od 800 000,00 zł/brutto 
(osiemset tysięcy złotych). 

4 

7 

wykaz kadry kierowniczej      
i pracowników przewidzianych do 
realizacji zamówienia, wraz                
z informacjami na temat ich 
kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi 
osobami 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. Do realizacji zamówienia 
zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą 
uprawnienia do sprawowania samodzielnej 
funkcji technicznej /wpisani na listę członków 
właściwej izby zawodowej/ w specjalności 
konstrukcyjno-in Ŝynieryjnej w zakresie 
dróg.    

W tym dysponują co najmniej osobami:            
1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niŜ 
10 letnim doświadczeniem  zawodowym,               
w tym co najmniej 5 latami w zakresie 
kierowania robotami drogowymi.  

5 

8 

 

Oświadczenie Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

6 

9. 

informacja banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej,           
w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą  wysokość 
posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawiona nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu 
składania ofert   

znajduje się w sytuacji ekonomicznej                  
i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia tj. posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie 
mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto. 

- 

10. 
Warunki gwarancji – oświadczenie 
(zawarte w formularzu oferty) 

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) 
gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 
nie krótszy niŜ 3 lata. 

- 

11. 
Oświadczenie (zawarte w formularzu 
oferty) 

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeŜeń 
(akceptują warunki umowy załączonej do 
s.i.w.z.) 

- 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń                           
i dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych                            
od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 
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Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

9.1.3. Dla zadania częściowego nr III : 

Lp. 
Nazwa dokumentu 
potwierdzającego: 

Warunek do spełnienia lub wykazanie, Ŝe 
nie podlega wykluczeniu: 

Nr 
załącznika 
do SIWZ 

1 
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o 
uprawnieniu do udzielenia 
zamówienia 

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych 2 

2 

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o nie 
wykluczeniu z postępowania 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  

3A 

3 

aktualny odpis z właściwego rejestru, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia                   
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie podlegają wykluczeniu              
z ubiegania się        o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

3B 

4 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca         
nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne        
i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ          
3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 
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6 

wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat robót 
budowlanych, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej                   
i prawidłowo ukończone 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
do wykonania zamówienia 

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych 
pięciu lat co najmniej dwa zamówienia          
o charakterze, złoŜoności i wartości 
porównywalnej z zakresem niniejszego 
zamówienia (tj. polegające na budowie lub 
remoncie nawierzchni drogowych). 

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna 
być większa od 800 000,00 zł/brutto 
(osiemset tysięcy złotych). 

4 

7 

wykaz kadry kierowniczej                   
i pracowników przewidzianych do 
realizacji zamówienia, wraz                
z informacjami na temat ich 
kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi 
osobami 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. Do realizacji zamówienia 
zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą 
uprawnienia do sprawowania samodzielnej 
funkcji technicznej /wpisani na listę członków 
właściwej izby zawodowej/ w specjalności 
konstrukcyjno-in Ŝynieryjnej w zakresie 
dróg.    

W tym dysponują co najmniej osobami:            
1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niŜ 
10 letnim doświadczeniem  zawodowym,               
w tym co najmniej 5 latami w zakresie 
kierowania robotami drogowymi.  

5 

8 

 

Oświadczenie Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

6 

9. 

informacja banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą  wysokość 
posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawiona nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu 
składania ofert   

znajduje się w sytuacji ekonomicznej                  
i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia tj. posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie 
mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto. 

- 

10. 
Warunki gwarancji – oświadczenie 
(zawarte w formularzu oferty) 

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) 
gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 
nie krótszy niŜ 3 lata. 

- 

11. 
Oświadczenie (zawarte w formularzu 
oferty) 

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeŜeń 
(akceptują warunki umowy załączonej do 
s.i.w.z.) 

- 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń                           
i dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych                            
od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
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9.1.4. Dla zadania częściowego nr IV : 

Lp. 
Nazwa dokumentu 
potwierdzającego: 

Warunek do spełnienia lub wykazanie, Ŝe 
nie podlega wykluczeniu: 

Nr 
załącznika 
do SIWZ 

1 
Oświadczenie z art. 22 ust.1 o 
uprawnieniu do udzielenia 
zamówienia 

spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych 2 

2 

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o nie 
wykluczeniu z postępowania 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  

3A 

3 

aktualny odpis z właściwego rejestru, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia                   
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie podlegają wykluczeniu     
z ubiegania się o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

3B 

4 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca         
nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne        
i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ          
3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 
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6 

wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat robót 
budowlanych, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej                   
i prawidłowo ukończone 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
do wykonania zamówienia 

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych 
pięciu lat co najmniej dwa zamówienia          
o charakterze, złoŜoności i wartości 
porównywalnej z zakresem niniejszego 
zamówienia (tj. polegające na budowie lub 
remoncie nawierzchni drogowych). 

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna 
być większa od 800 000,00 zł/brutto 
(osiemset tysięcy złotych). 

4 

7 

wykaz kadry kierowniczej                   
i pracowników przewidzianych do 
realizacji zamówienia, wraz                
z informacjami na temat ich 
kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi 
osobami 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. Do realizacji zamówienia 
zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą 
uprawnienia do sprawowania samodzielnej 
funkcji technicznej /wpisani na listę członków 
właściwej izby zawodowej/ w specjalności 
konstrukcyjno-in Ŝynieryjnej w zakresie 
dróg.    

W tym dysponują co najmniej osobami:          
1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niŜ 
10 letnim doświadczeniem  zawodowym,               
w tym co najmniej 5 latami w zakresie 
kierowania robotami drogowymi.  

5 

8 

 

Oświadczenie Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

6 

9. 

informacja banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą  wysokość 
posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawiona nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu 
składania ofert   

znajduje się w sytuacji ekonomicznej                  
i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia tj. posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie 
mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto. 

- 

10. 
Warunki gwarancji – oświadczenie 
(zawarte w formularzu oferty) 

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) 
gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 
nie krótszy niŜ 3 lata. 

- 

11. 
Oświadczenie (zawarte w formularzu 
oferty) 

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeŜeń 
(akceptują warunki umowy załączonej do 
s.i.w.z.) 

- 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń                           
i dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych                            
od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
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9.1.5. Dla zadania częściowego nr V : 

Lp. 
Nazwa dokumentu 
potwierdzającego: 

Warunek do spełnienia lub wykazanie, Ŝe 
nie podlega wykluczeniu: 

Nr 
załącznika 
do SIWZ 

1 
Oświadczenie z art. 22 ust.1 o 
uprawnieniu do udzielenia 
zamówienia 

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych 2 

2 

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o nie 
wykluczeniu z postępowania 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  

3A 

3 

aktualny odpis z właściwego rejestru, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia                   
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie podlegają wykluczeniu              
z ubiegania się o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

3B 

4 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca         
nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie             
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne        
i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ          
3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się        
o udzielenie zamówienia na podstawie            
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem 
opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie całości wykonania 
decyzji właściwego organu 

- 

6 

wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat robót 
budowlanych, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz załączenia 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
do wykonania zamówienia 

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych 
pięciu lat co najmniej dwa zamówienia          
o charakterze, złoŜoności i wartości 
porównywalnej z zakresem niniejszego 
zamówienia (tj. polegające na budowie lub 

4 
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dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej                   
i prawidłowo ukończone 

remoncie nawierzchni drogowych). 

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna 
być większa od 500 000,00 zł/brutto (pięćset 
tysięcy złotych). 

7 

wykaz kadry kierowniczej                   
i pracowników przewidzianych do 
realizacji zamówienia, wraz                
z informacjami na temat ich 
kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi 
osobami 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. Do realizacji zamówienia 
zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą 
uprawnienia do sprawowania samodzielnej 
funkcji technicznej /wpisani na listę członków 
właściwej izby zawodowej/ w specjalności 
konstrukcyjno-in Ŝynieryjnej w zakresie 
dróg.    

W tym dysponują co najmniej osobami:            
1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niŜ 
10 letnim doświadczeniem  zawodowym,               
w tym co najmniej 5 latami w zakresie 
kierowania robotami drogowymi.  

5 

8 

Oświadczenie Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

6 

9. 

informacja banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą  wysokość 
posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawiona nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu 
składania ofert   

znajduje się w sytuacji ekonomicznej                  
i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia tj. posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie 
mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto. 

- 

10. 
Warunki gwarancji – oświadczenie 
(zawarte w formularzu oferty) 

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) 
gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 
nie krótszy niŜ 3 lata. 

- 

11. 
Oświadczenie (zawarte w formularzu 
oferty) 

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeŜeń 
(akceptują warunki umowy załączonej do 
s.i.w.z.) 

- 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń                           
i dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych                            
od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
 
9.2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia: 
1. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
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Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając    
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
2. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,                 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany 
będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów 
wymienionych w § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.              
w sprawie rodzajów dokumentów…/Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817/. 
3. JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej                   
i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 
w art., 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłoŜenia informacji o której mowa w punkcie 9.1. 
specyfikacji (wiersz 9 tabeli).   
 
9.3. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
9.3.1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów…/Dz. U.              
z 2009r. Nr 226 poz. 1817/: 
1) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo śe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów                 
z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów…/Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817/, 
powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                     
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

10. WADIUM: 

Nie wymaga się. 
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11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą                   
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie moŜe 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie.  

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

a: W zakresie proceduralnym osobą upowaŜnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

1 

Tomasz Jonek - Inspektor ds. zamówień publicznych - pokój 3, 

tel. 77 470 593, e-mail: zamowienia@lubniany.pl 

fax. 77 4215 024 

 

b: W zakresie merytorycznym osobami upowaŜnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 Krzysztof Urbanek – Inspektor ds. Inwestycji – pokój 1, 

 tel. 77 4270 591, e-mail: inwestycje@lubniany.pl 

 fax. (0-77) 4215 024 

2 Joachim Świerc – Inspektor ds. Budownictwa – pokój 3, 

tel. 77 4270 593, e-mail: budownictwo@lubniany.pl 

fax. (0-77) 4215 024 

12. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 
ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na dane zadanie częściowe. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
została wybrana, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,                     
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

Oferty muszą być sporządzone według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 
(A,B,C, D lub E) do niniejszej Specyfikacji. 

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały (kaŜda oferta częściowa oddzielnie) oraz na kaŜdej 
stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był 
opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

Wymaga się, by oferty częściowe były dostarczone w opakowaniach uniemoŜliwiających 
odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych opakowań (kaŜda oferta częściowa                       
w oddzielnym opakowaniu) być, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy 
ZP/341-0/3/2010, nazwie zadania i części której dotyczy (np. zadanie częściowe nr I), firmie 
(nazwie) lub imieniu i nazwisku oferenta oraz jego adresie. 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 13 oraz dodatkowo oznaczone słowami 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku nr 7                  
do oferty (nawet gdy podwykonawcy nie będą brali udziału w wykonaniu zadania, naleŜy 
załączyć druk i wpisać adnotację – nie dotyczy) - art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.). 

13.1. Do kaŜdej oferty częściowej naleŜy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

13.1.1. Dla zadania częściowego nr I : 

Lp:                                              Wymagany dokument: 
Nr 

załącznika 
do SIWZ 

1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu 1A 

2 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia 2 

3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu z postępowania 3A 

4 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                     
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

3B 
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upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

- 

6 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

- 

7 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców. 

4 

8 
Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (z referencji winno wynikać 
spełnienie warunku dot. rodzaju robót oraz ich wartości brutto)  

- 

9 

Wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych             
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

5 

10 
Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

6 

11 

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą  wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  /w wysokości 
nie mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto/   

- 

12 Wykaz robót zlecanych podwykonawcom 7 

13 
Kosztorys ofertowy – wraz z wykazem stawek i narzutów – sporządzony                
w oparciu o przedmiary robót  

- 

14 
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 
podpisujących ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych 

- 

15 

Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie - Pełnomocnictwo musi  wskazywać pełnomocnika. 
MoŜe to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. 
lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny).  

Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się         
o zamówienie. KaŜdy z nich musi się pod nim podpisać. 

- 

 

 

 

 

 

 

13.1.2. Dla zadania częściowego nr II : 

Lp:                                              Wymagany dokument: Nr 
załącznika 
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do SIWZ 

1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu 1B 

2 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia 2 

3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu z postępowania 3A 

4 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                     
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

3B 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

- 

6 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

- 

7 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców. 

4 

8 
Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (z referencji winno wynikać 
spełnienie warunku dot. rodzaju robót oraz ich wartości brutto)  

- 

9 

Wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych             
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

5 

10 
Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

6 

11 

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą  wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  /w wysokości 
nie mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto/   

- 

12 Wykaz robót zlecanych podwykonawcom 7 

13 
Kosztorys ofertowy – wraz z wykazem stawek i narzutów – sporządzony                
w oparciu o przedmiary robót  

- 

14 
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 
podpisujących ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych 
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15 

Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie - Pełnomocnictwo musi  wskazywać pełnomocnika. 
MoŜe to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. 
lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny).  

Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się         
o zamówienie. KaŜdy z nich musi się pod nim podpisać. 

- 

 

 

 

 

 

 

13.1.3. Dla zadania częściowego nr III : 

Lp:                                              Wymagany dokument: 
Nr 

załącznika 
do SIWZ 

1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu 1C 

2 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia 2 

3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu z postępowania 3A 

4 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                     
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

3B 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

- 

6 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

- 

7 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców. 

4 

8 
Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (z referencji winno wynikać 
spełnienie warunku dot. rodzaju robót oraz ich wartości brutto)  

 

9 

Wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych      
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

5 

10 
Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

6 

11 

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą  wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  /w wysokości 

- 
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nie mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto/   

12 Wykaz robót zlecanych podwykonawcom 7 

13 
Kosztorys ofertowy – wraz z wykazem stawek i narzutów – sporządzony                
w oparciu o przedmiary robót  

- 

14 
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 
podpisujących ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych 

 

15 

Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie - Pełnomocnictwo musi  wskazywać pełnomocnika. 
MoŜe to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. 
lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny).  

Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się         
o zamówienie. KaŜdy z nich musi się pod nim podpisać. 

- 

 

 

 

 

 

 

13.1.4. Dla zadania częściowego nr IV : 

Lp:                                              Wymagany dokument: 
Nr 

załącznika 
do SIWZ 

1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu 1D 

2 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia 2 

3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu z postępowania 3A 

4 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                     
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

3B 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

- 

6 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

- 

7 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców. 

4 

8 
Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (z referencji winno wynikać 
spełnienie warunku dot. rodzaju robót oraz ich wartości brutto)  

- 

9 
Wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych             
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 

5 
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czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

10 
Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

6 

11 

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą  wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  /w wysokości 
nie mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto/   

- 

12 Wykaz robót zlecanych podwykonawcom 7 

13 
Kosztorys ofertowy – wraz z wykazem stawek i narzutów – sporządzony                
w oparciu o przedmiary robót  

- 

14 
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 
podpisujących ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych 

- 

15 

Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie - Pełnomocnictwo musi  wskazywać pełnomocnika. 
MoŜe to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. 
lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny).  

Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się       
o zamówienie. KaŜdy z nich musi się pod nim podpisać. 

- 

 

 

 

 

 

 

13.1.5. Dla zadania częściowego nr V : 

Lp:                                              Wymagany dokument: 
Nr 

załącznika 
do SIWZ 

1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu 1E 

2 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia 2 

3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu z postępowania 3A 

4 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                     
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

3B 

5 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

- 

6 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

- 

7 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeŜeli 4 
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców. 

8 
Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (z referencji winno wynikać 
spełnienie warunku dot. rodzaju robót oraz ich wartości brutto)  

- 

9 

Wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych             
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

5 

10 
Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

6 

11 

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą  wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  /w wysokości 
nie mniejszej niŜ 30% ceny ofertowej brutto/   

- 

12 Wykaz robót zlecanych podwykonawcom 7 

13 
Kosztorys ofertowy – wraz z wykazem stawek i narzutów – sporządzony                
w oparciu o przedmiary robót  

- 

14 
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 
podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych 

- 

15 

Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie - Pełnomocnictwo musi  wskazywać pełnomocnika. 
MoŜe to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. 
lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny).  

Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się         
o zamówienie. KaŜdy z nich musi się pod nim podpisać. 

- 

 

 

 

 

 

 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe zaŜądać 
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                       
w przepadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów…/Dz. U. z 2009r. Nr 226 
poz. 1817/, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów              
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.   

JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŜe przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku. 

Zamawiający wzywa w określonym terminie Wykonawców którzy nie złoŜy oświadczeń                   
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie 
złoŜyli pełnomocnictw, albo złoŜyli oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa zawierające 
błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo 
ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie uniewaŜnienie 
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postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający moŜe takŜe w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złoŜenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.). 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

Oferty naleŜy składać w Urzędzie Gminy w Łubnianach z/s. 46-024 Łubniany ul. Opolska 
104 – sekretariat - do dnia 10.03.2010r. do godz. 9:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego 
po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 10.03. 
2010r. o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy w Łubnianach z/s. 46-024 Łubniany ul. Opolska 
104 – sala konferencyjna,  

Zawartość kaŜdej oferty częściowej:  

- wypełniony formularz oferty, podpisany w sposób określony w punkcie 13 specyfikacji, wg  
załącznika nr 1 (A,B,C,D lub E) do specyfikacji, 

- dokumenty wymienione w punkcie 13.1. specyfikacji w podanej tam kolejności (odpowiednio 
dla kaŜdej oferty częściowej). 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

15.1. Cena ofertowa winna obejmować  wynagrodzenie  za wszystkie  obowiązki Wykonawcy 
dla zrealizowania  przedmiotu zamówienia zgodnie  z warunkami określonymi w: 

� dokumentacji projektowej;  

� specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót;  

� przedmiarze robót;  

� istotnych postanowieniach umownych.  

Oprócz robót budowlanych będą to równieŜ koszty:  

� wszelkich robót przygotowawczych;  

� zagospodarowania  placu budowy;  

� utrzymanie zaplecza budowy;  

� pełna obsługa  geodezyjna;  

� projekt, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

� projekt organizacji  ruchu na czas wykonywania robót;  

� koszty dokumentacji powykonawczej;  

� wywóz nadmiaru urobku oraz koszty wysypiska; 
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� po zakończeniu robót demontaŜ  obiektów  tymczasowych; koszty prób, badań, 
odbiorów. 

15.2. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. 

15.3. Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stosując 
podstawy wyceny jak w przedmiarze robót . Ceny czynników produkcji ( R ,M, S), koszty 
zakupu, koszty pośrednie i zysk naleŜy skalkulować według informacji własnych Wykonawcy 
lub innych informacji ( np. SEKOCENBUD).   
 
15.4. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyŜszym wymagane jest od niego bardzo szczegółowe 
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
 
15.5. Oferowana cena ma formę wynagrodzenia ryczałtowego, które w trakcie realizacji 
niniejszego przedsięwzięcia nie będzie podwyŜszone (art. 632 k.c.) 
 
15.6. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych 
polskich na podstawie odbiorów częściowych określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, który wykonawca winien opracować i dostarczyć przed podpisaniem umowy.     

16. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów (dla wszystkich części): 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena (koszt) 100 % 

Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów: 

Nr kryterium: Wzór: 

 

1 

 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniŜsza cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

 
Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez kaŜdego z członków Komisji Przetargowej zostaną 
zsumowane dla kaŜdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie 
kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złoŜonych przez niego ofert. 

17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                   
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert. 

Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane                    
w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.). 
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty a takŜe punktację przyznaną ofertom w 
kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                   
i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa                     
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane wyŜej Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.bip.lubniany.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie 
określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do 
uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

Do czasu podpisania umowy Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył: harmonogram 
rzeczowo-finansowy zadania oraz dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia przez 
kadrę kierowniczą (uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej oraz aktualne 
zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby zawodowej).  

18. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia. 

19. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 (A, B, C, D lub 
E) do niniejszej Specyfikacji. 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.  

21. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych          
(Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.). 
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Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika: 

1A Formularz oferty dla zadania częściowego I 

1B Formularz oferty dla zadania częściowego II 

1C Formularz oferty dla zadania częściowego III 

1D Formularz oferty dla zadania częściowego IV 

1E Formularz oferty dla zadania częściowego V 

2, 3A i 3B Oświadczenie z art. 22 i z art. 24 (dla wszystkich części jednakowe)  

4 Wykaz robót (dla wszystkich części jednakowy) 

5 Wykaz kadry kierowniczej i pracowników (dla wszystkich części 
jednakowy) 

6 Oświadczenie o uprawnieniach 

7 Wykaz zadań zlecanych podwykonawcom (dla wszystkich części 
jednakowy) 

8A Formularz umowy dla zadania częściowego I 

8B Formularz umowy dla zadania częściowego II 

8C Formularz umowy dla zadania częściowego III 

8D Formularz umowy dla zadania częściowego IV 

8E Formularz umowy dla zadania częściowego V 

9A1 Przedmiar robót dla zadania częściowego I – droga 

9A2 Przedmiar robót dla zadania częściowego I - most 

9B Przedmiar robót dla zadania częściowego II 

9C Przedmiar robót dla zadania częściowego III 

9D Przedmiar robót dla zadania częściowego IV 

9E Przedmiar robót dla zadania częściowego V 

10A1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania 
częściowego I (droga) 

10A2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania 
częściowego I (most) 

10B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania 
częściowego II 

10C Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania 
częściowego III 

10D Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania 
częściowego IV 

10E Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania 
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częściowego V 

11A1  Dokumentacja techniczna dla zadania częściowego I (droga) 

11A2 Dokumentacja techniczna dla zadania częściowego I (most) 

11B Dokumentacja techniczna dla zadania częściowego II 

11C Dokumentacja techniczna dla zadania częściowego III 

11D Dokumentacja techniczna dla zadania częściowego IV 

11E Dokumentacja techniczna dla zadania częściowego V 

 
 


