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1. Zamawiający 
 
Gmina Bogoria 
28-210 Bogoria 

ul. Opatowska 13 

tel. 015-867-40-86 
tel./fax 015-867-42-81 
adres strony internetowej: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej jako: Pzp. 
 

2. Tryb zamówienia 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyraŜona w złotych nie 
przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

3. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest - Przebudowa drogi gminnej Pełczyce Górne – Pełczyce obejmująca: 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,90 km. Rozebranie konstrukcji jezdni z materiałów 
kamiennych i bitumicznych – 50 m3. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odkład w gr. 
Kat. I-V – 373,50 m3. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. w-wy 15 cm – 30 m3. Wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 25 cm – 150 m3. Wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego KR1 – warstwa wiąŜąca gr. w-wy 3 cm – 3995,00 m2. Wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego KR1 – warstwa ścieralna gr.  
w-wy 4 cm – 3950,00 m2. UłoŜenie przepustów rurowych  betonowych o średnicy 60 cm pod korona 
drogi – 15 m. Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 60 cm pod korona drogi – 4 szt. 
Umocnienie skarp płytami aŜurowymi o wymiarach 60x40x8 cm. – 180 m2. Uzupełnienie poboczy i 
zjazdów gruntowych materiałem kamiennym wraz z podwójnym skropieniem emulsją bitumiczną – 900 
m2.  
Przebudowa drogi gminnej Grzybów – Placha obejmująca: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
– 0,56 km. Rozebranie przepustów z rur betonowych – 5,00 m. Rozebranie ścianek czołowych 
przepustów – 2 szt. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 – warstwa wiąŜąca gr w-wy 4 cm 
– 1708 m2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 – warstwa ścieralna gr w-wy 4 cm – 1680 
m2. UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50 cm pod korona drogi – 5 m. Wykonanie 
ścianek czołowych do przepustów średnicy 50 cm pod korona drogi – 2 szt. Uzupełnienie poboczy i 
zjazdów gruntowych materiałem kamiennym wraz z podwójnym skropieniem emulsją bitumiczną – 560 
m2. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja zawierająca zbiory wymagań w 
zakresie sposobu wykonania, obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót), stanowiące 
załączniki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 
 

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

      45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania nawierzchni autostrad, dróg 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii      
energetycznych 

 

1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty w zamówieniu na okres 3 lat od daty ich odbioru 
 

1. Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie ze 
sztuką budowlaną i ze siwz. 

2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: 
a) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej siwz, 
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4. Oferty częściowe  

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 

5. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
 

6. Umowa ramowa, zamówienia uzupełniające i dodatkowe 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje udzielenia zamówienia 
uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Prawa zamówień publicznych. 
 

7. Udział podwykonawców  

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zlecenia prac podwykonawcom. 
7.1.Zamawiający nie wskazuje kluczowych części zamówienia, których nie moŜe wykonywać 
podwykonawca. 
7.2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu prac, których Wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
7.3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. JeŜeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą 
lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się Ŝe wyraził zgodę na 
zawarcie umowy.  
7.4. Odmowa udzielenia zgody Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt. 7.3. oznacza, Ŝe 
Wykonawcy nie wolno podpisać umowy z Podwykonawcą i nie moŜe być to powodem do przesunięcia 
terminu zakończenia robót.  
7.5. W kaŜdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą muszą zostać 
zawarte następujące postanowienia: 
1) istotne warunki Umowy dotyczące m.in. warunków płatności i terminów realizacji. 
2) stwierdzenie Ŝe Podwykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności. 
3) stwierdzenie Ŝe Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy o płatności, bez 
zgody Wykonawcy.  
7.6. Zlecenie części robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za Wykonanie 
obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  
7.7. JeŜeli Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę na Teren Budowy z naruszeniem postanowień SIWZ 
Zamawiający moŜe zastosować karę umowną  
7.8. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
inwestora i wykonawcy.  
7.9. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.  
 

8. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu udziału kosztów w postępowaniu. 
 

9. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia – do 15.07.2015 r. 
 

10. Wadium 

 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  8.000,00 zł 

(słownie: osiem tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert. 

Wadium moŜna wnieść w: 
� pieniądzu, 
� poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
� gwarancjach bankowych, 
� gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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� poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 
620). 

2) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy zgodnie z art. 45 ust 7. Prawa zamówień publicznych wpłacić 
wyłącznie przelewem na rachunek bankowy  

 nr: 05 9431 0005 2002 0200 2857 0001  Bank Spółdzielczy Staszów oddział Bogoria dane 
odbiorcy konta - Gmina Bogoria  ul. Opatowska 13 28-210 Bogoria  

w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert – środki finansowe z tytułu 
wadium znajdowały się na wskazanym wyŜej rachunku Zamawiającego.  

3.) Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli środki w pełnej kwocie (wartości) znajdują się na 
koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, lub Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający 
wniesienie wadium (poręczenie, gwarancje) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 

4) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24. ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5).Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 7. 

6).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, 
chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

7).Zamawiający zatrzymuje równieŜ wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

− zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy. 

8).Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 

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

10).Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt 6., jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11).Dowód wniesienia wadium w formie innej niŜ pienięŜna naleŜy załączyć do oferty w formie oryginału. 

JeŜeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niŜ pienięŜna, Wykonawca winien uwzględnić 
wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone w pkt 10. i 11. 

12).Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co 
najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): 

-ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Bogoria 
-określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 
-określać termin waŜności (wynikający z SIWZ), 
-określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 
-być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na kaŜde Ŝądanie 
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11. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust. 
1 ustawy dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga 
wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończonej: - co najmniej 1 roboty budowlanej, obejmującej wykonanie odbudowy, budowy 
lub przebudowy dróg o wartości tych prac nie mniejszej niŜ 200.000,00 zł. 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie muszą wykazać, Ŝe łącznie spełniają ten 
warunek.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

-  Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

-  W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga 
dysponowania: osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności  drogowej z przynaleŜnościami do właściwej izby samorządu zawodowego. 
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy złoŜą określone w  SIWZ oświadczenia lub 
dokumenty.  
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie muszą wykazać, Ŝe łącznie spełniają ten 
warunek.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,   
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”. 
 

12. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. śaden z Wykonawców występujących wspólnie nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 
3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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4. Pełnomocnik winien być umocowany do działania w imieniu Wykonawców występujących 
wspólnie  w formie pisemnej w jednym dokumencie pełnomocnictwa, który winien zawierać: 
a) wskazanie, iŜ udzielane jest na potrzeby zamówienia związanego z niniejszą SIWZ, 
b) oznaczenie mocodawców,  
c) oznaczenie pełnomocnika,  
d) zakres pełnomocnictwa,  
e) czas na jaki jest udzielone,  
f) podpisy osób upowaŜnionych do składania oświadczeń woli w imieniu mocodawców. 
5. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem 
wobec wszystkich Wykonawców. 
 

13. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu 
 

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 11 SIWZ Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią załącznika nr 
2 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie zostało złoŜone przez pełnomocnika w imieniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

2) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z treścią załącznika nr 
3 do SIWZ). (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) przedmiotowe oświadczenia musi być złoŜone 
(podpisane) przez kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną), 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) przedmiotowe 
dokumenty muszą być złoŜone  dla kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną), 

4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem 
opisanym w pkt 11. ppkt. 1 c). SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek będzie oceniany łącznie). 

5) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najwaŜniejszych robót zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 11 ppkt. 1 b). SIWZ, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich 
łączne doświadczenie). 

7) Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 
kapitałowej (Zał. nr 7 do SIWZ ) 

8) JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia 
– zał.nr 6 

9) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca  jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
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przedmiotem zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
finansowa).   

10)Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej siwz 
     Wymagana forma dokumentu – oryginał 
11). Kosztorys ofertowy uproszczony 
 

14. Zlecanie robót podwykonawcom 

1.Zamawiający nie wskazuje kluczowych części zamówienia, których nie moŜe wykonywać 
podwykonawca. 
2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu prac, których Wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
inwestora. JeŜeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
umowie lub projekcie, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się Ŝe wyraził 
zgodę na zawarcie umowy.  
4. Odmowa udzielenia zgody Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt. 4. oznacza, Ŝe 
Wykonawcy nie wolno podpisać umowy z Podwykonawcą i nie moŜe być to powodem do przesunięcia 
terminu zakończenia robót.  
5. W kaŜdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą muszą zostać 
zawarte następujące postanowienia: 
1) istotne warunki Umowy dotyczące m.in. warunków płatności i terminów realizacji. 
2) stwierdzenie Ŝe Podwykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności. 
3) stwierdzenie Ŝe Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy o płatności, bez 
zgody Wykonawcy.  
6. Zlecenie części robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za Wykonanie 
obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  
7. JeŜeli Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę na Teren Budowy z naruszeniem postanowień SIWZ 
Zamawiający moŜe zastosować karę umowną  
8. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora 
i wykonawcy.  
9. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.  
 

Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: 
 

KaŜdy z wykonawców występujących wspólnie musi złoŜyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty  
Wskazane w punkcie 13  
 

Uwaga: 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 13 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 13 zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 

17. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mail (oferta wraz z załącznikami musi być 
sporządzona pisemnie, zapytania do SIWZ muszą być przekazywane Zamawiającemu pisemnie, 
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faksem lub e-mailem). JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie 
później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 2. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania 
źródła zapytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. 

6. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 
 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Malec  
(15) 8674086 wew. 35., e-mail malec.urzad@bogoria.pl , Tomasz Kowalski (15) 8674086 wew. 34   
e-mail kowalski.urzad@bogoria.pl . 

 

19. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. 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 
 

20. Opis sposobu przygotowania ofert  

1).  Wymogi formalne: 

a) Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 
zawartymi w niniejszej siwz.  
 

b) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszej siwz.  
 

c) Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 
przez wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŜe opis kolumn  i wierszy odpowiadać będzie 
formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz.  
 

d) KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
 

e)  Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy 
uŜyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 
 

f) Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, równieŜ te złoŜone na załącznikach do niniejszej siwz muszą 
być podpisane przez wykonawcę lub upowaŜnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy ). 
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g) KaŜda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 
 

h) UpowaŜnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów dołączonych przez wykonawcę. 
 

i) kopie wymaganych dokumentów , z wyjątkiem dokumentów , o których mowa w siwz , winny być 
poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upowaŜnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy  , 
 

j) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie. Strony naleŜy ponumerować w taki sposób, aby umoŜliwić ich dostosowanie do 
pozostałej części oferty (naleŜy zachować ciągłość numeracji stron). 
 

2). Opakowanie oferty 

Oferta musi być złoŜona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 
opakowaniu (kopercie) z napisem: 
 
 

Urząd Gminy w Bogorii 
28-210 Bogoria 
ul. Opatowska 13 
 

Oferta na:  
 

1.Przebudowa drogi gminnej nr 312017T Pełczyce Górne – Pełczyce od km 1+400  
do km 1+700 i od km 2+100 do km 2+700. 

  2.Przebudowa drogi gminnej nr 312009T Grzybów – Placha od km 0+950 do km 1+51 
 

imię i nazwisko/nazwa/firma, dokładny adres, numery telefonów wykonawcy(dopuszcza się odcisk stempla) 
lub podobnym napisem dostatecznie wyróŜniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do 
zamawiającego.  
Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyŜszy sposób mogą nie być brane pod 
uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyŜszych adnotacji wykonawcy moŜe być przyczyną 
otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym  z zapisami niniejszej siwz. 
 

3. Zmiana i wycofanie oferty 

Wykonawca moŜe zmienić lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, 
określonym w niniejszej siwz. 
Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w 
zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
 

21. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii 
ul. Opatowska 13 
28 – 210 Bogoria 
Pokój nr 14 
 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  02.04.2015 r. o godz. 10:00. 

 
Oferty złoŜone po terminie jak wyŜej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 
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3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii 
ul. Opatowska 13 
28 – 210 Bogoria 
Sala konferencyjna w dniu  02.04.2015 r. o godz. 10:10 

Otwarcie ofert jest jawne. 
 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 

5. W przypadku złoŜenia oświadczenia o zmianie oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach , 
w przypadku wycofania oferty Zamawiający odstępuje od jej badania i oceny. 
 

6. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny. 
 

22. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Zamawiający ustala, Ŝe obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy. 
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia 
wynikające wprost ze specyfikacji i wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie 
elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie moŜna wykonać zamówienia. 
3. Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez wykonawcę uproszczonego kosztorysu 
ofertowego, który powinien zawierać o wynagrodzeniu netto, brutto i podatku VAT. Kosztorys ofertowy 
stanowi materiał pomocniczy przy określeniu ceny oferty. 
4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją poprzez 
podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą 
 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN). 
 

XIX. Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 

a. cena  –  90 % 
b. Termin gwarancji 10% 
 

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyŜszych kryteriów i 
ich wag otrzyma najwyŜszą punktację. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniŜszą cenę. 

3. Ocena w kryterium - cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 90 pkt. – maksymalna ilość punktów 
wynosi 90. Oferta najtańsza spośród nie odrzuconych otrzyma 90 pkt. Pozostałe oferty otrzymają 
proporcjonalnie mniej punktów, według poniŜszego wzoru. 

 
   Oferta z najniŜszą ceną 

A = ---------------------------------- x 90 
    Cena oferty ocenianej 
 

A – liczba otrzymanych punktów 
 
4. Ocena w kryterium – termin gwarancji (T) nastąpi w skali od 0 do 10 pkt. Maksymalna ilość 

punktów, jaką wykonawca moŜe uzyskać w niniejszym kryterium wynosi 10. 
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Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany okres gwarancji w formie liczby pełnych miesięcy. 
Minimalny okres gwarancji jaki moŜe zabronować Wykonawca wynosi 36 miesięcy. 
 
Za zaoferowanie okresu gwarancji 60 miesięcy i więcej – Wykonawca otrzyma 10 pkt. 
Za zaoferowanie okresu gwarancji od 48 miesięcy do 59 miesięcy – Wykonawca otrzyma 5 pkt. 
Za zaoferowanie okresu gwarancji od36 miesięcy do 47 miesięcy – Wykonawca otrzyma 2 pkt. 
Maksymalna liczba punktów w kryterium termin gwarancji jaką moŜe otrzymać Wykonawca wynosi 
10 pkt. 
 

5. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P: 
P=C+T 

 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej 
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
5. Zamawiający poprawia w  ofercie : 
a) oczywiste omyłki pisarskie  
b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek , 
c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty  
Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 
 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę 
wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

7. JeŜeli w wyniku oceny złoŜonych ofert okaŜe się, Ŝe nie moŜna dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 
 

24. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty, o: 
– wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierających punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,  
– wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
– wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i 
uzasadnienie jej wyboru, równieŜ na stronie internetowej:  http://www.bogoria.swietokrzyskie.info oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt I niniejszej siwz. 
 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do: 
– wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 
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– przedłoŜenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  
– złoŜenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, 
jeŜeli taka konieczność zaistnieje. 
 

4. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1. 
 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 8 do niniejszej siwz. 

25. Informacje o wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 

26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w dwóch dokumentach,   
      (30%  i 70% oddzielnie). 
 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
a. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

Uwaga: 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 
 

5. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono 
zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  
 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w niniejszej siwz. 
 

Uwaga: 
 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości. 
 
7. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zawarte są  

w § 8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej siwz. 
 

27. Istotne dla stron postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 8 do niniejszej 
siwz. 
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28 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników: 

1. Formularz oferty - zał. nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał.nr 3 
4. Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi – zał. Nr 4 
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. Nr 5 
6. Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji robót – zał nr 6 
7.  Oświadczenie o przynaleŜności do grupy kapitałowej – zał. Nr 7 
8.  Wzór umowy - zał. nr 8 
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................................................................                                                                                        Załącznik nr 1do SIWZ 

………………………………….. 
(nazwa i adres firmy (wykonawcy)                 

 

                                                                         Gmina Bogoria 

                                                    ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 

 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :  
 

 

1.Przebudowa drogi gminnej nr 312017T Pełczyce Górne – Pełczyce od km 1+400  
do km 1+700 i od km 2+100 do km 2+700. 

2.  Przebudowa drogi gminnej nr 312009T Grzybów – Placha od km 0+950 do km 1+510. 
 

Ja/My (imię i nazwisko) 

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

 

jako upowaŜniony/nieni  przedstawiciel/e firmy:..........................................………………………………... 

 

nr fax..........................................., nr tel. ...................................................................................... 

 

 

REGON........................................., NIP ...................................................................................... 
 

zobowiązujemy się do :  

 

wykonania przedmiotu zamówienia za cenę ogółem: 

 

 

brutto:……………………..…..zł (słownie:…………………………………..………….…..),  

 

1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami terenowymi  i nie wnosimy 

do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

3.  Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas  zaakceptowany  

i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

4. Oświadczamy, Ŝe do kierowania pracami stanowiącymi przedmiotowe zamówienie wyznaczamy 

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

5. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu 

………………… *) deklarujemy, Ŝe w tym samym dniu prześlemy  potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. 

Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, Ŝe wysłany faksem 

dokument został nam doręczony w tym dniu. 

6.  Informujemy, Ŝe dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej  „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym 

uczestnikom przedmiotowego postępowania. 

7. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2013, poz. 907 z późn. zm.,) oświadczam/y, Ŝe  
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*)zamierzamy     /     nie  zamierzamy x x  

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę  (o ile dotyczy) 

  

  

xx  – niepotrzebne skreślić 

8. Oferta nasza zawiera ……...kolejno ponumerowanych stron. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a. 

b. 

c.   

d. 

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

                                                              
      (  Podpis – upowaŜniony przedstawiciel Wykonawcy ) 

*) Prosimy o podanie numeru faksu Wykonawcy 

UWAGA: 
W przypadku nie wykreślenia w pkt. 7 tekstu oznaczonego (zamierzamy / nie zamierzamy) oraz braku opisu części zamówienia przewidzianej do 
wykonania przez podwykonawcę (tabela) – Zamawiający przyjmuje Ŝe Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawcy.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

                                                     
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu  

pn.  
 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 312017T Pełczyce Górne – Pełczyce od km 1+400  
do km 1+700 i od km 2+100 do km 2+700. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 312009T Grzybów – Placha od km 0+950 do km 1+510. 
 

 prowadzonym Gminę Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria w imieniu reprezentowanej przeze 

mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/potwierdzamy własnoręcznymi 

podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej. 

 

Miejscowość: .......................................... 

 

Data:........................................................ 

 

                                                              

 

..……............................................................................. 
                                                                                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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           Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

                                                              
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.  

 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 312017T Pełczyce Górne – Pełczyce od km 1+400  
do km 1+700 i od km 2+100 do km 2+700. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 312009T Grzybów – Placha od km 0+950 do km 1+510. 
 

prowadzonym przez Gminę Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria w imieniu reprezentowanej 

przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), Ŝe nie podlegamy wykluczeniu na podstawie  

art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

Miejscowość: .......................................... 

 

Data:........................................................ 

                                                                       

 

 

                                                                ....................................................................................... 
                                                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy................................................................................................................................ 

 

Nr telefonu/fax...................................................................................................................................... 

 

Adres e-mail.......................................................................................................................................... 

 

                                                 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
 

PoniŜej przestawiamy wykaz robót wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
 

 

Odbiorca Wartość 

brutto 

Wykonane roboty Data i miejsce 

wykonania 

    

    

    

    

    

 
Uwaga!!!!!!! 

Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe zostały one wykonane w sposób naleŜyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone.  

 
 

 

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

miejscowość, data                                   (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................ 

 

Adres............................................................................................................................................. 

 

Nr telefonu.......................................................... Fax............................................................. 

 

Miejscowość.......................................................Data............................................................ 

Lp Imię i nazwisko 

 

Funkcja w 

wykonywaniu 

zadania 

Posiadane uprawnienia Podstawa 

dysponowania 

osobami 

  

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

Oświadczam, Ŝe osoby wskazane w powyŜszym wykazie posiadają wymagane prawem uprawnienia. 

                                                              

Miejscowość: .......................................... 

 

Data:........................................................ 

 

                                                        

..……............................................................................. 
                                                                                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

            

 

................................................... 
                (miejscowość i data) 

 
Oświadczenie o przynaleŜności do grupy kapitałowej 

 
Składając ofertę w postępowaniu pn.  

 

1.Przebudowa drogi gminnej nr 312017T Pełczyce Górne – Pełczyce od km 1+400  
do km 1+700 i od km 2+100 do km 2+700. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 312009T Grzybów – Placha od km 0+950 do km 1+510. 
 

 prowadzonym przez Gminę Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria  działając w oparciu o art. 26 ust. 

2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, Ŝe przynaleŜę/  nie przynaleŜę* do grupy 

kapitałowej w skład której wchodzą: 

 
1……………………….. 

2…………………………. 

3………………………. 

 

 

 

 

 

*Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 6 do siwz 
......................................................................... 

          pieczęć, nazwa i dokładny adres  

              wykonawcy/ wykonawców 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

O oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu 
 
 
 
Ja(my) , niŜej podpisany(y) reprezentując podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako 
upowaŜniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam(y), Ŝe 
 
Przypadku wyboru oferty wykonawcy ……………………………………………………………….. 
      (dane wykonawcy składającego ofertę) 

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

Przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na  

 

 

1.Przebudowa drogi gminnej nr 312017T Pełczyce Górne – Pełczyce od km 1+400  
do km 1+700 i od km 2+100 do km 2+700. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 312009T Grzybów – Placha od km 0+950 do km 1+510. 
 

 
Zobowiązuję(my) się w imieniu podmiotu który reprezentuję(my) do oddania w/w wykonawcy do  
 
dyspozycji niezbędnych zasobów ……………………………………………………………………… 
     (wymienić rodzaj udostępnionych zasobów) 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
Na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                Miejscowość, data         podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/nych  

              do reprezentowania wykonawcy/ców 

 
 

 

 

 

 


