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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10
i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez
bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono wymienionej ustawy. W zakresie
nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza
równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem
zamówienia
jest
przebudowa
ulicy
Plac
Wolności
w Sompolnie, zgodnie z dokumentacją projektowa, w tym z przedmiarem robót oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które zostały załączone do
niniejszej SIWZ.
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: rozbiórka krawężników-ok.590 m,
nawierzchni bitumicznej (gr.10cm) – ok.800 m2 i podbudowy z kruszywa łamanego
(gr.20 cm) - 834 m2 wraz z wywozem i kosztem utylizacji; frezowanie nawierzchni
bitumicznej na głębokość średnio 5 cm na pow. 2342 m2,
• montaż krawężników na łącznej długości – 795 m, ułożenie ścieku z kostki
brukowej o długości 372 m na ławie betonowej,
• ułożenie warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 3 cm po
oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową oraz warstwy ścieralnej o gr.4 cm na
pow. 2342 m2,
• nawierzchnie miejsc postojowych z kostki brukowej na podsypce cementowopiaskowej na pow.746 m2, po uprzednim wykonaniu koryta, warstwy odsączającej
i podbudowy z betonu,
• przełożenie nawierzchni chodników z kostki na pow.520 m2,
• regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury – 14 szt. oraz 9 koszy,
• oznakowanie pionowe – znaki szt.11 oraz poziome – malowanie na łącznej pow.
ok.375 m2.
5. Szczegółowy zakres robót określają dokumenty opisujące przedmiot zamówienia:
dokumentacja projektowa (m. in. charakterystyka obiektu, rysunki, plany i przekroje),
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych. Niniejsze zamówienie stanowi kolejną część przedsięwzięcia
budowlanego pn.: „Przebudowa ciągu ulic Kaliskiej, Placu Wolności, Warszawskiej
w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku”.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji
projektowo-technicznej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy. Wykonawca może powołać się na rozwiązania
równoważne i wówczas zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Wykonawca zatem, w celu realizacji zamówienia, nie może użyć
urządzeń ani materiałów o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te
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wskazane (opisane) w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania
konkretnych wyrobów i że może stosować inne, pod warunkiem ich zgodności
z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:
• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych),
• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),
• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.),
• wyglądu (struktura, faktura, barwa).
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie
art.67 ust.1 pkt 6 ustawy.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający wymaga, zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a ustawy,
zatrudnienia w zakresie realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: następujące prace fizyczne
objęte przedmiarem robót – rozbiórki elementów ulicy, w tym chodników,
montaż krawężników, regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, roboty brukarskie oraz wykonanie
oznakowania.
10. Wykonawca, odpowiednio Podwykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie imienny wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących
czynności określone w powyższym punkcie, w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
W przypadku opóźnienia w złożeniu wykazu Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy.
11. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowaną listę
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących
czynności wskazane w pkt II.9.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:
• kontroli na miejscu realizacji robót,
• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do spełniania ww. wymogu,
• żądania przedstawienia dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt II.10.
13. Niespełnienie przez Wykonawcę/ Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt II.9 czynności spowoduje
naliczenie kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.
14. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące
od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu
końcowego odbioru robót. Zaoferowany dłuższy okres gwarancji będzie
punktowany w ramach kryterium oceny ofert (okres gwarancji podlegający
punktacji od 25 do 48 miesięcy, a maksymalna ilość punktów w tym kryterium
wynosi 40). Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania w okresie
gwarancji ujawnionych wad wykonanych robót budowlanych oraz wymiany
zamontowanych materiałów, instalacji i urządzeń, w których stwierdzono wady;

4

Zamawiający: Gmina Sompolno, przetarg nieograniczony: przebudowa ulicy Plac Wolności
w Sompolnie, sygnatura akt: RZZ.271.6.2018
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, tj. wykonał
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwa
zadania polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg
o nawierzchni asfaltowej, o wartości każdego zadania nie mniejszej niż
300.000,00 zł (brutto) oraz jedno zadanie polegające na budowie lub
przebudowie drogi, chodnika, parkingu czy placu o nawierzchni z kostki
brukowej, o wartości co najmniej 150.000,00 zł (brutto). Warunek będzie
również spełniony w przypadku wykonania przez Wykonawcę inwestycji
obejmującej drogę o nawierzchni asfaltowej oraz infrastrukturę drogową
o nawierzchni z kostki brukowej w ramach jednego zadania, o wartości nie
mniejszej niż 450.000,00 zł, a także co najmniej jednego zadania obejmującego
budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, o wartości
nie mniejszej niż 300.000,00 zł (brutto).
b) dysponuje przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, odpowiedzialną za
kierowanie robotami budowlanymi stanowiącymi niniejszy przedmiot
zamówienia - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
W przypadku powyższego warunku w zakresie dysponowania osobą skierowaną przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami
budowlanymi,
Zamawiający
uznaje
wymagane
uprawnienia
określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie
wcześniejszych przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 65) – w zakresie
wystarczającym do kierowania budową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia;
2. Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku oferty składanej wspólnie, Wykonawcy mogą łącznie spełniać warunki
udziału w postepowaniu określone w pkt IV. 1. 2), przy czym warunek dotyczący
doświadczenia musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden Wykonawca oraz żaden
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
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lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ww.
pkt wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni 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 poprzez załączenie stosownego
zobowiązania do oferty;
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy.
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
USTAWY PZP
Dodatkowo, oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia Wykonawcy (art.24 ust.1
ustawy), Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy (art.24.ust.5 pkt 1 ustawy),
w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844).
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w stosownym oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt VI. 1.
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa powyżej, w pkt VI.
1.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej:
www.sompolno.bip.net.pl informacji „z otwarcia ofert”, o której mowa w art. 86
ust. 3 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy (zał. nr 9). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty wspólnej
(konsorcjum) oświadczenie to składa każdy z jej uczestników.
6. Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać badania i oceny
złożonych ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza (znajdująca się na najwyższej pozycji rankingowej), nie
podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie
z postanowieniem art. 24aa. ustawy.
7. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym
nie krótszym niż 5 dni terminie, następujących oświadczeń lub dokumentów,
aktualnych na dzień ich złożenia:
1) 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.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7
do niniejszej SIWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody,
określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami tymi 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;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 8;
3) 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.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
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Jeżeli w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 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.
8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9. Dokumenty wymienione w powyższym pkt 7 potwierdzają wstępną deklarację
Wykonawcy zawartą w oświadczeniach przedłożonych w ofercie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
VII.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ O PRZEKAZYWANIU
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem na nr 63 2714-057 lub
drogą elektroniczną (e-mail: beata.wisniewska@sompolno.pl), z zastrzeżeniem
pkt 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia oraz pełnomocnictw, również w przypadku ich złożenia
w wyniku wezwania, w tym na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.
4. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za
złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł się z nią
zapoznać.
5. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
dokumentów lub informacji.
6. Wszelką korespondencję przekazywaną przez Wykonawcę pisemnie należy adresować
na:
Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ (RZZ.271.6.2018).
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
− w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia - Juliana Drzewieckiego,
tel. 63 2714-054 w.108
− w sprawach proceduralnych - Beatę Wiśniewską, tel. 63 2714-054 w.118.
VIII.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
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2. Wykonawca może zwracać się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert na piśmie, na zadane pytanie, przesyłając treść
pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na stronie internetowej www.sompolno.pl (w zakładce BIP zamówienia
publiczne). Warunkiem udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego jest to, żeby
Wykonawca złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po przekroczeniu tego terminu
Zamawiający może udzielić odpowiedzi lub pozostawić taki wniosek bez
rozpatrywania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana
może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –
www.sompolno.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
wnioskowali o SIWZ i jest dla nich wiążąca.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ
oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą
XI. OPS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Podpisy:
wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań, wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie
prawnym. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie.
2. Wymagania i zalecenia ogólne:
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
a. każdy oferent może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia,
b. winna być przygotowana na piśmie, pod rygorem nieważności, w formie
zapewniającej pełną jej czytelność,
c. oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku
dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć
tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
d. treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ,
e. oświadczenia wymagane przez Zamawiającego składane są w oryginale,
a dokumenty inne niż oświadczenia w oryginale lub kserokopii poświadczonej za
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zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
f. zaleca się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane, a uzyskana liczba stron
wpisana do formularza oferty, winny być także podpisane przez osobę/osoby
podpisującą ofertę (na każdej zapisanej stronie),
g. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być trwale ze sobą
połączone,
h. wymaga się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były dokonane w sposób
czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
i. jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn.
zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ
– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na
końcu oferty (oddzielnie spięte),
j. zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
k. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
3. Składana przez Wykonawcę oferta winna zwierać następujące oświadczenia
i dokumenty:
a. wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1,
b. oświadczenia wstępne, o których mowa w pkt VI.1 niniejszej SIWZ, wg załącznika
nr 5 i 6,
c. pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania
Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy,
d. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu. W treści
zobowiązania, podpisanego przez osobę umocowaną do składania oświadczeń
w imieniu danego podmiotu, należy wskazać w jakim zakresie zostaną
udostępnione zasoby, mając na względzie treść pkt IV. 5.1) do 5.3) SIWZ,
4. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
w kopercie) zaadresowanym i opisanym jak niżej:
Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno

numer sprawy –RZZ.271.6.2018
Nie otwierać przed dniem 28.05.2018 r., godz. 10.15
5. Zmiany i wycofanie oferty:
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Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmiany dotyczące oferty lub
powiadomienie o jej wycofaniu winny być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo winny być opatrzone napisem „zmiana” lub odpowiednio
„wycofanie”.
XII.

ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w kopii
poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów;
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
3. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania.

XIII.

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm
podwykonawców – zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
2. W przypadku udziału podwykonawców Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowiązek przedłożenia w trakcie realizacji zamówienia
publicznego:
a) projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część
umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
50.000,00 zł.
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 7
dni:
a) stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę
wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie
z treścią pkt II. 9 niniejszej SIWZ,
b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
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c) w umowie o podwykonawstwo musi być dokładnie określony odpowiednio zakres
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany 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.
XIV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert: oferty należy składać w terminie do dnia 28 maja
2018 r., do godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim
w Sompolnie przy ul. 11 Listopada 15, w pokoju nr 13 (sekretariat).
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 10.15
w pokoju nr 23, w Urzędzie Miejskim w Sompolnie przy ul. 11 Listopada.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, po sprawdzeniu
nienaruszalności i prawidłowości ich oznakowania zgodnie z zapisem w punkcie XI.4,
podane będą: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie
www.sompolno.bip.net.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

XV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową,
w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty, rabaty. Wykonawca w ramach ceny
ofertowej zobowiązany będzie do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia w zakresie opisanym dokumentacją projektową, w tym przedmiarami
robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, bez
względu na fakt czy Wykonawca ujął wszystkie koszty i składniki w swojej cenie
ofertowej czy też nie.
2. Cena ofertowa zamówienia winna zawierać koszty materiałów i urządzeń, robocizny,
materiałów pomocniczych, sprzętu, kosztów pośrednich, wynikających wprost
z projektu, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
jak również nie ujęte wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Będą to w szczególności następujące koszty:
- opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych,
- zorganizowania i zagospodarowania miejsca prowadzenia robót (placu budowy),
- odpowiedniego zabezpieczenia miejsca budowy pod kątem BHP, ppoż., dostępu
osób trzecich,
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- utrzymania ładu, porządku i czystości w trakcie robót i uporządkowania terenu po
zakończeniu prac,
- ubezpieczenia budowy w zakresie wszelkich ryzyk i ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialności cywilnej,
- wykonania przekopów kontrolnych oraz ewentualnych przekładek w przypadku
kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz napraw uszkodzonego uzbrojenia i mienia
w trakcie wykonywania robót,
- ponoszenia odszkodowań lub rekompensat w przypadku dokonania szkód
w związku z prowadzonymi robotami,
- obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
- przeprowadzenia niezbędnych badań, prób, pomiarów, uzyskania potwierdzeń,
opinii, atestów i protokołów z odbiorów technicznych na potwierdzenie wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa
budowlanego,
- przygotowania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia i złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznał się
z dokumentacją techniczną i miejscem wykonania robót.
3. Przedmiar robót (zał. nr 3 do SIWZ) służy jako podstawa informacyjno-pomocnicza
przy indywidualnej wycenie robót budowlanych i maja charakter orientacyjny, tj.
podlegający weryfikacji. Jednakże pominięcie w cenie jakiejkolwiek pozycji
przedmiaru robót obciąża Wykonawcę. Cena sumaryczna brutto obliczona na
podstawie załączonego przedmiaru robót winna odpowiadać cenie brutto podanej przez
Wykonawcę w formularzu składanej oferty.
4. Cena ofertowa brutto powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie, z podaniem wartości
podatku VAT, zgodnie z treścią załączonego wzoru formularza ofertowego.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego czy wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Zamawiającego. W sytuacji zaistnienia powyższych okoliczności, Wykonawca składa
ofertę o wartości netto a Zamawiający w celu porównania ofert doliczy podatek od
towarów i usług VAT.
XVI.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty złożone przez Wykonawców będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) cena oferty – waga kryterium 60 %
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona
w następujący sposób: oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 60,
a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
Cena najniższa
C = ------------------------- x 100 pkt
Cena oferty badanej
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Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 60 %
Ceną do porównań jest ogólna cena brutto wskazana w formularzu oferty.
2) długość okresu gwarancji – 40%
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę liczony będzie w miesiącach. Liczba
punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona
w następujący sposób:
oferta z 48-miesiecznym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 40
a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
Okres gwarancji badanej oferty
G = ---------------------------------------------- x 100 pkt
Najdłuższy okres gwarancji
Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 40% .
Uwaga: wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące (niepunktowany),
minimalny okres gwarancji podlegający punktacji wynosi 25 a maksymalny 48
miesięcy. Zaproponowany okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie
punktowany;
Łączna punktacja, którą może uzyskać oferta Wykonawcy w obydwu kryteriach
(cena + długość udzielonego okresu gwarancji) wynosi 100 punktów.
XVII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zmówienia publicznego z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3
ustawy, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1, skutkujące unieważnieniem postępowania.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, a ustalone w tym wzorze
postanowienia nie podlegają negocjacjom.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) przedłożenia kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą kalkulacji
uproszczonej, na podstawie którego Wykonawca obliczył cenę oferty,
b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy
określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp,
c) przedłożenia kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego osoby skierowanej do realizacji
zamówienia,
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d) uzyskania akceptacji Zamawiającego w przypadku ewentualnej uzasadnionej
zmiany osoby realizującej zamówienie, legitymującej się stosownymi
uprawnieniami.
XVIII.

XIX.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

XX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej,
przewidziane w Dziale VI ustawy jak dla postepowań poniżej kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Terminy, sposób i tryb składania oraz rozpatrywania odwołań reguluje w ustawie Dział
VI – Środki ochrony prawnej, Rozdz. 2 – Odwołanie .
4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
5. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XXI.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ:
1. Wzór formularza oferty.
2. Dokumentacja projektowa
3. Przedmiar robót.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
5. Wzór – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.
6. Wzór – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7. Wzór – wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych.
8. Wzór – wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia .
9. Wzór – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
10. Wzór umowy:
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W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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