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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Wilczyn 

ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn 

tel. 63 268 30 32 

www.wilczyn.pl; www.bip.wilczyn.pl; 

Email kontaktowy: inwestycje@wilczyn.pl. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1, w oparciu o art. 39 i kolejnych ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą 

Pzp”. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” 

lub „specyfikacją”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 
3. Informacje ogólne 

3.1.  Przedmiot zamówienia: roboty budowlane. 

3.2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

3.3.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

3.4.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.5.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3.6.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

3.7.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.9.  Zamawiający informuje, że w postępowaniu zastosowana będzie „procedura odwrócona” i zgodnie z art. 24aa 

ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

nie podlega wykluczeniu. W przypadku gdy Wykonawca, które oferta została najwyżej oceniona, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
4. Podwykonawcy 

4.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

4.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie zamówienia. 

4.3. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem 

nazw firm podwykonawców, o ile są znane. 

4.4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

4.5. Informacje, o których mowa w art.  36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp, tj.  wymagania dotyczące umowy 

o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 

lub sprzeciwu zawiera Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

4.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

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

na roboty budowlane.

http://www.wilczyn.pl/
http://www.bip.wilczyn.pl/
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5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

5.1. Zamawiający, stosownie do art.  29 ust.   3a   ustawy   Pzp, wymaga   zatrudnienia   przez   Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) osób wykonujących 

wskazane poniżej czynności związane z pełnieniem funkcji: 

a) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano-montażowych;  

b) personelu obsługi administracyjno-biurowej; 

z wyłączeniem czynności Wykonywanych przy pomocy wynajmowanego sprzętu budowlanego, a także 

z wyjątkiem osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz osób wykonujących wolne zawody – 

kierowników budowy, kierowników robót. 

5.2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

5.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został opisany w projekcie umowy, 

stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Wilczynie”.  

1.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV:        

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg; 

45233123-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych; 

45233140-2 – Roboty drogowe; 

1.2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

Całość robót przewidzianych w związku z przebudową ulicy będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego 

stanowiącego działki o numerach ewidencyjnych: 436 I 415/38, obręb Wilczyn. Projekt przewiduje przebudowę 

ulic Jaśminowej o długości 0,3997 km, szerokość jezdni 4,5 m z obustronnymi poboczami szerokości 2*0,5m. 

Chodnik w obrębie skrzyżowania o szerokości 1,5 m. 

 
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – załącznik nr 7 do SIWZ; 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz 

postanowieniami umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

1.5. Wszelkie użyte w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i technicznej nazwy własne producentów lub 

nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza 

w tym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych. 

1.6. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy 

Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i produkty objęte przedmiotem 

zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
2. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 06.11.2020 r. 

 
3. Termin związania ofertą 

   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni. 

 

4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

 

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry na dz. o nr ew. 15 i 16. 

Całość robót przewidzianych w związku z przebudową drogi będzie odbywała się w obrębie pasa drogowego 

stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 15 i 16. Projekt przewiduje przebudowę odcinka drogi o długości 

538,00 m i szerokości 3,50 m dla jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 z obustronnymi poboczami 

szerokości 2*0,50 m.     

Zadanie swoim zakresem obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robót, 

wykonanie koryta drogi, wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru średnioziarnistego, wykonanie podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, profilowanie poboczy, wycinka drzew wraz z 
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karczowaniem pni, odmulenie rowu. Projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego. Zakres 

robót mieści się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej. Konstrukcję drogi przyjęto  na  podstawie  

Katalogu  Typowych  Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  

KR1. 

Parametry projektowe: klasa drogi – D, podłoże gruntowe -  G1, kategoria ruchu    -    KR1, prędkość projektowa  

-   30 km/h, szerokość jezdni  – 3,50 m, szerokość korony drogi – 5,0 m, szerokość poboczy – 0,50m, spadek 

poprzeczny jezdni – daszkowy 2%, spadek poprzeczny  pobocza - 8%      

Charakterystyczne wielkości robót: 

- długość drogi – 538,00 m 

- powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego – 1883,00 m2 

- powierzchnia poboczy gruntowych – 538,00 m2. 

Termin wykonania: 60 dni od udzielenia zamówienia przez Zamawiającego. 

Pozostałe warunki zgodne z załączonym SIWZ i wzorem umowy. 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

w zakresie określonym poniżej. 

 1.1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

1) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał prawidłowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:     

1 zadanie dotyczące robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości nie mniejszej 

niż 130 000,00 zł brutto; 

2) będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie zgodnych z przedmiotem zamówienia, w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej (lub ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające na kierowanie robotami w zakresie przedmiotu 

zamówienia)– min. 1 osoba. 

 
2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp. 

Zamawiający będzie łącznie oceniał ich kompetencje lub uprawnienia, sytuację finansową i ekonomiczną oraz 

zdolność techniczną lub zawodową. 

 
3. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów 

4.1. Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków może polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał 

zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

4.5. Jeżeli zdolności podmiotu, na który wykonawca się powołuje, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub; 

2) zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności, 

o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu. 

4.6. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny 

i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz 

wskazywać: 
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1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału   

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
1. Podstawy wykluczenia z postępowania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

1.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka fakultatywna określona 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu 

1.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

określonych w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczeń, o których mowa w 

art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – aktualnych na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – na Załączniku Nr 3 do SIWZ; 

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – na Załączniku Nr 4 do SIWZ. 

1.2. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia każdego z nich oraz w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniach. 

 
2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie to 

muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów określonych poniżej. 

3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie musi składać tego dokumentu, jeżeli Zamawiający ma 

możliwość jego pobrania zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 

3.2. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 3.1., muszą złożyć 

oddzielnie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust. 3.1., składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 



6  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie wyżej. Zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych 

do jego  reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument   dotyczy,   złożone   przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym lub  organem  samorządu  zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych poniżej. 

4.1. Wykaz  robót  budowlanych  –   o  których  mowa  w  warunkach  udziału   w postępowaniu wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; wymagane jest załączenie dowodów określających, czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą 

być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie. 

4.2. Wykaz osób – o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych  za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  z  

informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami.  W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie. 

4.3.  Oświadczenia dotyczące wykazu robót budowlanych i osób nalezy zlożyć na wzorze stanowiącym na 

Załączniku Nr 8 do SIWZ. 

4.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

do tych podmiotów dokumentów opisanych w ust. 4 niniejszej części SIWZ. 

 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wymagania podstawowe 

1.1.  Oferta składana jest w jednym egzemplarzu. 

1.2.  Ofertę należy przygotować według wymagań określonych SIWZ. 

1.3.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. 

1.4.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

1.5. Zaleca się przy sporządzeniu oferty korzystać ze wzorów stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca może 

przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać pełną treść przygotowanych 

formularzy przez Zamawiającego. 

1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
2. Forma oferty 

2.1. Dokumenty wchodzące w skład ofert lub składane na wezwanie Zamawiającego powinny być złożone w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia dotyczące 

zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów należy złożyć w formie oryginałów. 

2.2. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

2.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotycz. 

2.4. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać i odpowiednio zaznaczyć w ofercie informacje, które nie mogą zostać 
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ujawnione, a także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się wydzielenie stron zawierających zastrzeżone 

informacje i oznaczenie ich adnotacją „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 

3. Oferty wspólne 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać 

wymagania wymienione poniżej. 

3.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie 

potwierdzonej kopii. 

3.3. Przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający żąda przedstawienia Umowy 

regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

4. Zawartość oferty 

4.1. Formularz Oferty, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

4.2. Zestawienie kosztów zadania, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

4.3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie   

z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

4.4. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak podstaw wykluczenia, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

4.5. Oryginał zobowiązania innego podmiotu (jeżeli dotyczy), na zasobach którego Wykonawca zgodnie z art. 22a, do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzony zgodnie 

z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

4.6. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze 

złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (lub wskazanego w ofercie – dotyczy dostępności dokumentów 

rejestrowych w ogólnodostępnych bazach), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. 

 
VII.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Składanie ofert 

1.1. Oferty należy składać do 14.09.2020 r. do godziny 09:30 w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, pokój nr 17 (sekretariat). 

1.2. Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom. 

1.3. Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

1.4. Złożone oferty zostaną zabezpieczone przez Zamawiającego do momentu otwarcia ofert. 

1.5. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana wg wzoru:  

 
          
  Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 

  

 

Urząd Gminy Wilczyn 

ul. Strzelińska 12D 

62-550 Wilczyn 

 

 
Oferta przetargowa na: 

„Przebudowa ulicy Jasminowej w Wilczynie” 

 

Nie otwierać przed 14.09.2020 r. godz. 9:45 
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2. Otwarcie ofert 

2.1. Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2020 r. o godzinie 09:45 w Urzędzie Gminy Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 

Wilczyn, sala sesyjna. 

2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy Pzp. 

2.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, 

podając informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

2.4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

 
3. Zmiana i wycofanie oferty 

3.1. Wykonawca przed terminem składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i oznaczone dodatkowo napisem „ZMIANA”. 

3.2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób, co oferta i oznaczone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”. 
 

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa za wynagrodzenie kosztorysowe brutto, obejmujące pełen zakres 

zamówienia określony w SIWZ, w tym wszystkie nakłady pozwalające na prawidłową realizację umowy. 

2. Cena podana w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ musi wynikać z Zestawienia kosztów 

zadania przygotowanego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, 

przedmiar robót z uwzględnieniem zapisów niniejszej Specyfikacji. 

3. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące, 

niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z 

uwzględnieniem należnego podatku VAT w wysokości 23%. 

5. Cena powinna obejmować wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie koszty 

towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

6. Do kalkulacji należy przyjąć co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę godzinową, 

obowiązujące/ą w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564). 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (netto). 

 

 
 

IX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 

1. Kryteria oceny ofert 

1.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert: 

1) Cena - waga: 60% 

2) Okres Gwarancji - waga: 40% 

1.2. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. 
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2. Sposób obliczania punktów 

2.1. Przyjmuje się skalę ocen jednakową dla kryteriów oceny ofert od 0 do 100 punktów. 

2.2. Punkty za kryteria będą mnożone przez ich wagę i tak wyliczone składniki będą sumowane. Średnia z sumy 

ocen członków komisji przetargowej stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

2.3. Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy. 

2.4. Punkty będą przyznawane według poniższych zasad: 

1) Cena (C) – oferta o najniższe cenie otrzyma maksymalną ilość punktów, każdej następnej ofercie 

przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór: 

C = ( Cmin / Cbad ) x 100 pkt x 60% - maksymalnie 60 pkt 

 
2) Gwarancja (G) – minimalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące, maksymalny 40 miesięcy: 

- za podanie okresu gwarancji 24 miesięcy - 10 pkt; 

- za podanie okresu gwarancji 30 miesięcy - 20 pkt; 

- za podanie okresu gwarancji 36 miesięcy - 30 pkt; 

- za podanie okresu gwarancji 40 miesięcy - 40 pkt. 

Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia 

poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum, spowoduje odrzucenie oferty, jako 

niezgodnej z treścią Specyfikacji – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

2.5. Łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert będzie obliczana jako suma składowych: P = C + 

G, gdzie P to łączna ilość punktów, C to punkty uzyskane w kryterium Cena, G to punkty uzyskane w kryterium 

Gwarancja. 

2.6. Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania 

liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria. 

2.7. Oferta, która spełni wszystkie postanowione w niniejszej SIWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą 

liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. 

2.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 

 

X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY 

 
1. Wszelkie postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

3. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ 

oraz poza dopuszczalnymi zmianami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp. 
 

 

 

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 

 
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art.  183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni  od  dnia  przesłania   zawiadomienia   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty,   jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało 

przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może na 

podstawie  art.  94  ust.  3  ustawy   Pzp   wybrać   ofertę   najkorzystniejszą   spośród   pozostałych   ofert,  bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp. 

4. Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania umowy regulującej współpracę Wykonawców 

występujących wspólnie. 
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XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY SIWZ 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert. 

1.1.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

1.2.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści 

SIWZ. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym  przekazał  SIWZ  bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące 

dla Wykonawców. 

4. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej, na której SIWZ została zamieszczona. 
 

 

 

XIII. SPOSÓB POROZUMIENIAWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 
1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie elektronicznej. 

2. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami: 

1) Bogumił Knyrek, tel. 63 268 30 32, wew. 30; 

2) Tomasz Filipski, tel. 63 268 30 32, wew. 32. 

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać w formie pisemnej na: 

1) papierowo na adres Urzędu Gminy Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn lub; 

2) drogą elektroniczną na email: inwestycje@wilczyn.pl, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, dowodem wysłania jest potwierdzenie transmisji danych. 

5. Niedopuszczalne jest przekazywanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oferty wraz 

z załącznikami oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych w ramach SIWZ. 
 
 

 

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes       

w uzyskaniu danego zamówienia oraz   poniósł   lub może   ponieść   szkodę   w   wyniku   naruszenia   przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, 

albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za 
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pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 

Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
 

 
 

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Wilczyn jest Wójt Gminy Wilczyn z siedzibą przy ul. Strzelińskiej 12D, 

62-550 Wilczyn; 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, email: inspektor@osdidk.pl; 

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

niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 

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

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 - Zestawienie kosztów zadania 

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej 

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy 

Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót 

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót 

i osób) 

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie – zobowiązanie innego podmiotu 

 

 
Wilczyn, 28.08.2020 r.  

 

                                                                                            Zatwierdził: 

Wójt Gminy Wilczyn  

 

(-) Grzegorz Skowroński

 

 


