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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

- dalej SIWZ 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem” – jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 dalej zwanej „Pzp” lub ,,PZP”. Postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

 

 

Istotne terminy w niniejszym postępowaniu: 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2020 r., godz. 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2020 r., godz.11:15 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu: 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej 

(129052N) w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko.   

 

Znak sprawy: RRG.271.1.2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zatwierdził: 

                                                           

                                                                                                       Wójt gminy Giżycko  

 

                                                                            /-/ Marek Jasudowicz 

 

Giżycko,  styczeń 2020 r .  
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Rozdział 1 Nazwa i adres Zamawiającego 

Rozdział 2 Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia 
Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 

Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
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wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Rozdział 16 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy 

Rozdział 17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział 18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, zmiany umowy 
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Wykaz załączników: 

 

1. Formularz oferty wraz z kalkulacją cenową 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

4. Wykaz robót 

5. Wykaz osób 

6. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

7. Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej 

8. Wzór Umowy z kartą gwarancyjną  

9. Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne i Wykonania i Odbioru 

Robót 

 

 

 

 

Rozdział 1 Nazwa i adres Zamawiającego 
 

 

Gmina Giżycko  

adres: ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko  

tel. 87  429 99 60    

NIP: 8451981949 

e-mail:  ugg@ugg.pl  

mailto:ugg@ugg.pl
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adres strony internetowej: http://ugg.bipgmina.pl 

godziny urzędowania: 800-1600 poniedziałek ,  700-1500  (wtorek -  piątek)  

 
 

Rozdział 2 Tryb udzielenia zamówienia 
 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej Ustawa PZP. 

2.2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Ustawy lub obiektu budowlanego, 

a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

Zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.   

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie 

budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję 

gospodarczą lub techniczną.  

Oznakowanie – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny 

dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura 

spełniają określone wymogi. 

Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1219) lub faks.  

Dokumentacja projektowa- Projekt Budowlany z przedmiarami, wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i decyzjami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz Projektów 

Wykonawczych, Specyfikacji Technicznych oraz innych opracowań w zakresie niezbędnym 

do zrealizowania robót budowlanych. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.  

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in. atesty, świadectwa odbioru, 

certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia, gwarancje, świadectwa legalizacji, 

protokoły odbioru robót zanikających, dziennik budowy, protokoły prób, badań, sprawdzeń, 

instrukcje obsługi, rysunki zamienne, karty przekazania odpadów, konserwacji i eksploatacji 

wszystkich zamontowanych urządzeń.  

 

Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych: ul. 

Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N) w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko.   

3.1. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Przebudowa 

dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N) w miejscowości 

Wilkasy, Gmina Giżycko.  W ramach projektu:  Funduszu Dróg Samorządowych   

3.2. W zakres realizacji zadania inwestycyjnego wchodzi zadania: 

-     Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

− Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
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− Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

− Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

− Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie 

podbudowy, 

− Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

− Wykonanie poboczy, chodników,  ścieżek rowerowych 

− Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

3.3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

45000000 – 7 – Roboty budowlane 

45233120 – 6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

45233220 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290 – 8 –Instalowanie znaków drogowych 

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, 

stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie 

stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny powinny być brane pod uwagę 

łącznie z całą dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi 

załącznikami do SIWZ. 

3.5. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonywanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 w tym  

w szczególności obejmujące bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych przez 

pracowników fizycznych. Dotyczy to następujących osób: pracowników fizycznych, 

operatorów sprzętu i kierowców faktycznie wykonujących bezpośrednie 

czynności/roboty w zakresie realizacji zamówienia: przy robotach przygotowawczych   

i ziemnych, odwodnieniu korpusu drogowego, podbudowie, wykonaniu nawierzchni. 

3.6. Zamawiający przewiduje następujący sposób dokumentowania wyżej wymienionego 

wymagania:  

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu tych osób 

wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie na umowę o pracę, a na żądanie 

zamawiającego, dowodów wskazujących na zatrudnienie ich na umowę o pracę, jak 

również po zawarciu umowy na każde żądanie Zamawiającego, do przedłożenia wykazu 

osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę  

i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na 

każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez 

Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. Szczegółowe wymagania w tym 

zakresie ujęte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.  

3.7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca uwzględni: 

− w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót 

podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, 

− wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających 

z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 

− doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót,  

a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia,   

− naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych 

osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. 

3.8. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać 

stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego. 

3.9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia 

i w jego okolicy. 

3.10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186.) ustawie z dnia 23 
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kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

3.11. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, 

ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami 

dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ a także jej pozostałymi 

załącznikami. 

3.12. Jeżeli gdziekolwiek w skróconej dokumentacji, przedmiarze  robót, specyfikacjach 

technicznych wykonania  i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca, nazwa własna)  materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp - zamawiający  dopuszcza  

oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że 

zagwarantują one prawidłową realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 

 

Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 
 

4.1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie:  do 30 sierpnia 2020 roku 

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji 

przez okres minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

4.3. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać deklarowany okres rękojmi. Okres 

rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

4.4. Okres gwarancji odpowiada zadeklarowanemu okresowi rękojmi. 

 

Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu     
dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

 

5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22  Ustawy PZP oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 

5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) zdolności technicznej – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał należycie  

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty 

budowlane polegające na  - wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki 

betonowej ( warstwa wiążąca lub ścieralna) w ilości min. 1 000 m2  każda. 
b) zdolności zawodowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował 

minimum 1 osobą na każde z niżej wymienionych stanowisk: 
- kierownik budowy w specjalności drogowej – osoba posiadająca ważne 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do 

kierowania robotami w zakresie robót drogowych bez ograniczeń lub  

w ograniczonym zakresie niezbędnym do kierowania robotami drogowymi w zakresie 

niniejszego zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku 

kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie robót 

drogowych. 

5.3. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.) oraz  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.  

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, 

zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
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zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 

r. poz. 65 ze zm.). 

5.4. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2019, poz. 1186) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.  

5.5. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich 

nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie  

z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami 

zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom 

wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach 

opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

5.6. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym 

rozdziale nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub 

dokumentów, których wykaz został określony w części VII. 

5.7. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana dwuetapowo: 

 

Etap I – ocena wstępna wszystkich Wykonawców na podstawie złożonych oświadczeń, wg 

załączników do SIWZ, wg formuły spełnia/nie spełnia. 

Etap II – dotyczy wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zgodnie z przepisami Ustawy zostanie 

najwyżej oceniona. Ocena nastąpi zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy w oparciu  

o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Wykonawcę.  

 

5.8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 

czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.    

 

Rozdział 6  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 
 

6.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega 

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 

i 8 Ustawy, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43, ze zm.) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale 

nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz 

został określony w części VII. 

 

Rozdział 7  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia 

 

7.1. Wykaz wymaganych w postępowaniu oświadczeń lub dokumentów, składanych 

przez Wykonawcę wraz z ofertą (formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ): 

 

1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa 

wraz z ofertą oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w postępowaniu wykonawca składa wraz 

z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 

3 do SIWZ 

Uwaga: 

Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których 

wykonawca się powołuje w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich składa co 

najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (pełnomocnik 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 

 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu zamieszcza  

o tych podmiotach informacje w oświadczeniach, o których mowa wyżej. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

na zasoby których się powołuje, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza o podwykonawcach informację  

w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1 ppkt 2). 

 

7.2. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

7.2.1.  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 pkt 5.2, Zamawiający wezwie 

wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie – 

aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów: 

 

1) dot. zdolności technicznej i zawodowej - w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zamawiający żąda: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
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prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 4 do SIWZ).  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. 

oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii  

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 5 do 

SIWZ).  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. 

oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

7.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, 

Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

5 dni terminie – aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 1 

ustawy.  

 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. 

dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
 W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne 

zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć  

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

 

c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170).  

 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne 

zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 

e) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni 

od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zaleca się użycie 

wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. W/w dokument należy złożyć w oryginale. 

 
 

7.3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 

7.2.2. a, b i d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.4. 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 pkt. 7.3., zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

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

7.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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7.7. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

7.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

7.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie  

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym 

przypadku, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 

na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 

dokumentów. 

7.10. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

7.11. Potencjał podmiotu trzeciego – wzór zobowiązania - załącznik nr 6 do SIWZ. 

7.11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

7.11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

7.11.4. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach,  

o których mowa w pkt 7.11.1, zamawiający wymaga od wykonawcy 

przedstawienia na wezwanie,  w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale 7 pkt 7.2.2.a) – d) niniejszej SIWZ. 

7.11.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 

Rozdział 8  Informacje o sposobie porozumiewania się 
zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
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8.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego w formie 

pisemnej lub pocztą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego 

służący do korespondencji: ugg@ugg.pl  

8.2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego, należy posługiwać się 

każdorazowo  

Znakiem Sprawy: RRG.271.1.2020  

8.3. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony 

Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), 

Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu 

komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu 

właściwej strony z folderu „wysłane". 

8.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione  

z chwilą, gdy doszły do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 

treścią tj. w godzinach pracy zamawiającego. 

8.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą faxu. 

8.6. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie ogłoszenie, specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia oraz inne informacje, (np. zapytania i wyjaśnienia, 

modyfikacje SIWZ) wymagane przepisami Ustawy to  http://ugg.bipgmina.pl 

8.7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między 

Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

8.8. Adres do korespondencji jest zamieszczony na trzeciej stronie niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były 

kierowane wyłącznie na ten adres. 

8.9. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Anna Szymaniuk  

8.10. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, 

którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie 

internetowej. 

8.12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę treści siwz zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

8.13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

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

zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie 

internetowej. 

Rozdział 9 Wymagania dotyczące wadium 
 
 

mailto:ugg@ugg.pl


 

 

 

12 

RRG.271.1.2020 
 

9.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą,  

w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł) 

 

9.2.  W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy 

wpisać wadium i nazwę zadania.  

1. Wadium może być wniesione w następujących formach:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 poz. 310.).  

2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 65 1020 

4753 0000 0202 0038 7357 PKO BP S.A.   

3. Wadium wniesione przelewem uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed 

terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.  

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, 

gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, być 

złożone w formie oryginału i zawierać następujące elementy:  

a) nazwę Wykonawcy, 

b) nazwę Zamawiającego, 

c) nazwę gwaranta – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji 

ze wskazaniem siedziby, 

d) określenie wierzytelności (nazwa i numer zadania), która ma być zabezpieczona 

gwarancją, 

e) kwotę gwarancji, 

f) termin ważności gwarancji, nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 

g) zobowiązanie (oświadczenie) gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli 

zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności:  

✓ Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 

lub 

✓ Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

✓ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

lub 

✓ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

5. Zasady zwracania wadium określone są w art. 46 ustawy PZP.  

 

Rozdział 10 Termin związania ofertą 
 

10.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10.3.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

10.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

Rozdział 11      Opis sposobu przygotowania ofert i zawartość oferty 
 

11.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej. 

11.2. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim w formie wydruku 

komputerowego, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym 

atramentem.  

11.3. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami  

i parafowana, a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami.  

11.4. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone.  

11.5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać 

będą formularzom określonym przez Zamawiającego.  

11.6. Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę 

reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo  

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie określające jego zakres i podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

11.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

11.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokument jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.9. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 

do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 poz.419 ze zm.). Informacje te winny być 

umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie. Jako tajemnicę przedsiębiorstwa nie można  

w szczególności zastrzec informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert (art. 86 ust. 

4 ustawy PZP).  
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11.10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. Nie przewiduje się zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.  

11.11. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, która będzie 

zaadresowana na adres Zamawiającego i będzie opisana w poniższy sposób: 

 

Oferta przetargowa na roboty budowlane pn. Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej 

(129055N) oraz ul. Cisowej (129052N) w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko.   

 

Znak sprawy: RRG.271.1.2020 

Nie otwierać przed 6.02.2020 r. godz. 11:15 

11.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak 

oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić 

jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.  

11.13. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 

przedterminowe otwarcie w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub 

zamknięcia kopert. 

11.14. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) dowód wniesienia wadium, oryginał gwarancji lub poręczenia jeżeli wadium 

wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 

b) formularz oferty wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ - W przypadku 

składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy 

złożyć w oryginale. 

c) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ - W przypadku składania oferty wspólnej należy 

złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

d) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ - W przypadku składania oferty wspólnej ww. 

oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. 

oświadczenie należy złożyć w oryginale.   

e) stosowne pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza), w przypadku gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego zobowiązania podmiotu 

trzeciego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ - Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale 

lub kopii notarialnie poświadczonej. 

g) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące 

część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 

(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy 

podwykonawców (jeżeli są znane), 

h) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

 

Rozdział 12  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 06.02.2020 r. do 

godz. 11:00  tj. w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33; 11-500 

Giżycko, pokój nr 11,  (Sekretariat). 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.02.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie 

Zamawiającego  Sala konferencyjna na parterze..  

12.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

12.6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę  

o złożeniu oferty po terminie. 

 

Rozdział 13  Opis sposobu obliczenia ceny 
 

13.1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty sporządzonym według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

13.2.  Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. 

Zgodnie z ustawową definicją ceny ryczałtowej (Kodeks cywilny art. 632 § 1), cena 

wskazana przez wykonawcę nie może ulec zmianie.  

13.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (zł), z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

13.4. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty 

wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie, niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania zamówienia, zysk oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające  

z obowiązujących przepisów.  

13.5. Wykonawca poda w Formularzu Oferty stawkę podatku od towarów i usług 

(VAT). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym 

13.6. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i dokumentacji 

projektowej oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu 

zamówienia (umowy).   

13.7. Jeżeli zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług (VAT), zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
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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 prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego u zamawiającego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

13.8. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone  

w polskich złotych.  

13.9. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

Rozdział 14  Oferta wspólna i podwykonawstwo 
 

14.1. Oferta wspólna 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania.  

2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy. 

3) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza.   

4) Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. 

5) Zamawiający przekazuje wszelkie informacje i oświadczenia związane  

z postępowaniem wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi wykonawców oraz 

wyłącznie z nim prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem. 

6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną. 

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców 

umowę regulującą współpracę Wykonawców, która powinna zawierać co najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację całości przedmiotu zamówienia, za 

które wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy wraz ze wskazaniem 

osób odpowiedzialnych za koordynację poszczególnego zakresu zamówienia, 

c) sposób i zasady wzajemnego rozliczenia za wykonany zakres zamówienia, 

d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

14.2. Podwykonawstwo 

1) Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia podwykonawców. Wykonawca 

wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zamawiającego na zawarcie  

z podwykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie przewidzianym w art. 647(1) 

§2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1149).  
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3) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność finansową  

i jakościową za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje 

wobec niego funkcję koordynacyjną.  

4) Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany 

w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Brak informacji  

w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom 

będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez 

wykonawcę. 

5) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  

w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

6) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

7) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, dalszym 

podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  

9) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Istotnych dla 

stron postanowieniach umowy. 

 

Rozdział 15  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena – max. wartość kryterium -  60 pkt. 

Rękojmia – max. wartość kryterium – 40 pkt. 

 

Cena ofertowa – wg następującego wzoru: 

     N 

IP =  --------------- x 100 x A 

B 

Gdzie: 

IP – ilość punktów 

N- cena ofertowa najniższa spośród wszystkich ofert, 

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej) 

A – waga danego kryterium  – 60% 

Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może uzyskać 60 pkt. 

 

Rękojmia – wg następującego sposobu: 
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Wymagany minimalny okres rękojmi: 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez wykonawcę okresu 

rękojmi, według następującej zasady: 

 

▪ okres rękojmi równy 60 miesięcy – 37 pkt. 

▪ okres rękojmi równy 64 miesiące – 38 pkt. 

▪ okres rękojmi równy 68 miesiące – 39 pkt. 

▪ okres rękojmi równy 72 miesięcy i więcej miesiące – 40 pkt 

 

Waga danego kryterium – 40% 

Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może uzyskać 40 pkt. 

 

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione 

powyżej. 

 

1. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto wyrażoną w PLN. 

2. W zakresie kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna taką, która uzyska najkorzystniejszy bilans 

(maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). 

Rozdział 16  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
 

16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed 

podpisaniem umowy: 

1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

2) przedłoży umowę konsorcjum regulującą współpracę wspólników składających 

wspólną ofertę, zawierającą wymagane w SIWZ zapisy (kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez wykonawców), 

3) przedłoży aktualną kopię polisy OC, 

4) dostarczy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień oraz kopie 

potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inne podmioty w przypadku, gdy 

Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegał na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych innych podmiotów), 

5) wykaz osób i oświadczenie, że osoby przewidziane do realizacji umowy, wobec 

których Zamawiający wymaga zatrudnienia o pracę, będą przez cały okres realizacji 

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

6) przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji zadania. 

 

Rozdział 17  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy 

 

 

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 

w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
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3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310)  

17.2. Zabezpieczenie ma za zadanie zagwarantować zgodnie z umową wykonanie 

całości zamówienia oraz służy do pokrycia wszelkich spornych i bezspornych roszczeń 

zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy.  

17.3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

musi posiadać zapis, że gwarant podejmie się bezwarunkowo i nieodwołalnie 

wypłacenia Zamawiającemu kwoty gwarancji, płatnej po pierwszym otrzymaniu 

pisemnego żądania Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadnienia.  

17.4. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub 

ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

17.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.  

17.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu 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.  

17.7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 

Ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

17.8. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

daty przejęcia całości robót, tj. od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru 

robót bez wad (wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane), natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po 

zakończeniu zadeklarowanego okresu gwarancji i rękojmi.  

 

 

Rozdział 18  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy, zmiany umowy 
 

18.1. Istotne dla stron postanowienia  zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik  

nr 8 do SIWZ.  

18.2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego 

dokonywane będą w PLN. 

18.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych we wzorze umowy, 

załącznik nr 8 do SIWZ.  
 

 

Rozdział 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia  
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Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. 
 

Rozdział 20  Informacje uzupełniające 
 

 

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert na całość przedmiotu zamówienia lub na 

poszczególne zadania (części). 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 

wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

9. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29  ust. 4 PZP.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

    (pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ..............................działając w imieniu i na rzecz: 

 

Nazwa Wykonawcy i adres  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy   

Numer faks   

Nip  

Regon  

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Przebudowa dróg 

gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N) w miejscowości Wilkasy, Gmina 

Giżycko”. składamy niniejszą ofertę:  
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę umowną brutto: 

 

Zadanie nr 1: 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N) w 

miejscowości Wilkasy  

 

 

Cena oferty netto: 

 
 

Cena oferty brutto: 

 
 

 

  Razem brutto: 

Słownie : 

 

 

 

 

oraz  

 

oferujemy udzielenie rękojmi za wady na okres: ………………… …………………….. 

miesięcy (min. 60), licząc od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag  

i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

W przypadku niewypełnienia żadnej opcji w zakresie rękojmi, zamawiający uzna, że 

wykonawca oferuje okres rękojmi w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz, tj. 60 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. Wykonawca otrzyma wówczas 37 pkt w kryterium 

„Okres rękojmi”. 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu 

i terminie określonym przez zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 

wskazanych części zamówienia:  

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy 

(jeżeli jest znany) 

Część (zakres) zamówienia 

1.   
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2.   

3.   

4.   

5.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

 

6. Oświadczam, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*  

 dużym przedsiębiorstwem * 

*w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2168) 

7. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

(wyjaśnianie ofert, uzupełnienia) wyznaczamy ……………………………,   

tel. …………………………, e-mail. ………….…… 

8. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

 ……………………………………………………………………………………………tel. ………………… 

fax ………………… e-mail………………. 

9. Inne informacje: ( np. adresy baz danych, rejestrów publicznych) ………… ……… 

………………………………………………………………………. 

10. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

11. Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

1. …………………. 

2. …………………. 

3. ………………….. 

 

 

..............................., dn. ...............................        ..................................................................... 
     (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji     

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis   

pełnomocnika wykonawców)  
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klauzula informacyjna z art. 13 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”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Giżycko jest Pan Dariusz Grygiencza, kontakt: 

sekretarz@ugg.pl, 87 429 99 75; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy RRG.271.1.2020, prowadzonym  

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 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 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. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, jako Wykonawca przekazałem niezbędne informacje o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

………………………………………….. 

Data i podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

( pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH 

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)   

 
Ja (my), niżej podpisany(ni) .................................. 

 

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

 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N)  

w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko””. 

oświadczam(my), co następuje:  

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału  

w postępowaniu określone w Rozdziale 5 pkt. 5.2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

 

 

 

 
..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców) 
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów 

trzecich): 

 

1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w Rozdziale 5 pkt 5.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie): 

 

 

Lp. Pełna nazwa/firma i adres oraz 

KRS/CEiDG podmiotu trzeciego 

Wskazanie warunku określonego w 

Rozdziale 5 pkt  5.2, którego dotyczy 

wsparcie podmiotu trzeciego   

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych wyżej nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale 5 pkt 5.1 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

 
..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców) 

 

  

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

Miejscowość, ……………..dnia…………………    ………………………………………………………………… 

     (podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych  

             do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

( pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZEWNIA 

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)   

 

 

 
Ja (my), niżej podpisany(ni) .................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz : ………………… 

 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N)  

w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko”.  

 

oświadczam (y) co następuje: 

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale 5 pkt 5.1 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

 

 

..............................., dn. .......................       .................................................................. 
(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych       

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejscowość, ……………..dnia…………………       ……………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób 

uprawionych  

do reprezentowania Wykonawcy) 
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: 

 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość, ……………..dnia………………… ………………………………………….…………… 
(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 

Miejscowość, ……………..dnia………………… …………………………………………………………… 

                 (podpis Wykonawcy albo osoby lub osób                   

uprawionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

WYKAZ ROBÓT 

 

Dotyczy:  „Przebudowy dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N)  

w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko”. 

 

 

Rodzaj robót 
(zgodny 

 z wymaganiami 

określonymi  

 w SIWZ) 

 

Data wykonania 

(czas realizacji) 

 

Miejsce 

wykonania 

 

Wartość netto 

 

Zamawiający 

1 2 3 4  

     

 

Załączam dowody* dotyczące najważniejszych robót budowlanych - określające 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

* dowodami są; 

- poświadczenie ;  

- inne dokumenty, w przypadku – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

wyżej;  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie  

z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

 

 

 

 

Data: …………………………..              ……................................................ 
                                                                    podpis/-y upełnomocnionego/-ych 

przedstawiciela/-i WYKONAWCY 
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Załącznik nr 5 

…………………………………………………. 
nazwa  (imię i nazwisko)  oraz  adres  

 lub  pieczęć  WYKONAWCY 

 

WYKAZ OSÓB 

 

Dotyczy: : „Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N)  

w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko”. 
 

 

 

l.p 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Pełniona 

funkcja 

Kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie  i 

wykształcenie 

potwierdzające 

spełnianie wymagań 

określonych w SIWZ 

 

Podstawa 

dysponowania, 

Dysponuje/Będz

ie dysponował 

1     

2     

3     

4     

 

Uwaga :  

 

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp i w kol. 6 wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” 

podstawę dysponowania, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.   

 

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia.   

 

 

 

 

Data : …………………………..           ………............................................... 

                                                                    podpis/-y upełnomocnionego/-ych 

przedstawiciela/-i WYKONAWCY 
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Załącznik nr 6 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonana zamówienia 

 

Ja , niżej podpisany ……………………….……………..…………………..…………….  

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

(nazwa i adres  Podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

 

zobowiązuję się do oddania na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) nw. zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

zdolności finansowe lub ekonomiczne) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

 

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N)  

w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko”   

 

Ponadto oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie :  

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:  

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

d) zrealizuję następujący zakres robót budowlanych lub usług (w odniesieniu do warunków 

dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane): 

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

 

 

…………………………………………..    ……..…….…………………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego 

do dyspozycji zasoby)  
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Załącznik nr 7 

 

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności* do tej samej grupy 

kapitałowej – *niepotrzebne skreślić 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….. 

 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………. 

 

Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 369) zadanie: : „Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) 

oraz ul. Cisowej (129052N) w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko” 

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba podmiotu 

   

   

   

 

 

 

Miejscowość, ……………..dnia………………… …………………………………………… 
(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób 

uprawionych do reprezentowaniu Wykonawcy) 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………. 

 

Informuję o tym, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 

 

 

Miejscowość, ……………..dnia………………… ………………………………………… 
(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób 

uprawionych do reprezentowaniu Wykonawcy) 

 

 
Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca złoży bez wezwania w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. (informacji z sesji otwarcia ofert). 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie złoży każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną.  Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  


