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Zamawiający: 
GMINA SOCHOCIN 
z siedzibą w Urzędzie Gminy 
przy ul. Guzikarzy 9 
09-110 Sochocin 
Sprawa nr SZ.271.19.2019 

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986) na robotę budowlaną pn. 

 

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn gmina Sochocin” 

 
 
 
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4.062019 r., 

nr ogłoszenia 556318-N-2019 oraz zamieszczone: w Biuletynie Informacji Publicznej – 

bip.sochocin.pl, na stronie internetowej Zamawiającego - www.sochocin.pl 

i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. budynku Urzędu Gminy w Sochocinie, 

ul. Guzikarzy 9 

 

Zatwierdził: 
 

  WÓJT 
/-/ 

     Jerzy Ryziński 

 
 

Sochocin, czerwiec 2019 
 
 
 
 

http://www.sochocin.pl/
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu.  

6. Podstawy wykluczenia. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach 

określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

10. Termin związania ofertą. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w 

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.   

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO 

20. Informacje dodatkowe. 

21. Załączniki. 
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:  
Gmina Sochocin 
REGON 130378427 
NIP 567-185-87-29 
tel. (23) 661 80 01 
faks (23) 661 80 55 
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Polska 
powiat płoński, woj. mazowieckie 
strona internetowa:  www.sochocin.pl 
adres e-mail: gmina@sochocin.pl 
Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest Wójt 
Gminy Andrzej Romatowski. 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 o wartości szacunkowej mniejszej od 
kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wraz z przepisami wykonawczymi. 
2.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej siwz, mają zastosowanie przepisy ww. aktów prawnych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn.  
Podstawowy zakres umowy obejmuje: 
Początek robót znajduje się w km 0+000, koniec robót w km 0+609. 
Roboty pomiarowe rozpoczynają się w km 0+000, natomiast koniec opracowania i robót zaznacza się 
w km 0+609. Długość odcinka do rozbudowy 609 m. 
W ramach opracowania w miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej zaprojektowano jezdnię                         
o nawierzchni bitumicznej, pobocza z kruszywa łamanego. 
W ramach opracowania przewiduje się oczyszczenie istniejących urządzeń wodnych. 
Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących prac: 
a) Roboty przygotowawcze i ziemne – polegające na wytyczeniu drogi w terenie, roboty ziemne 
związane z usunięciem ziemi urodzajnej, oraz wykopu pod poszerzenie jezdni. 
b) Wykonanie poszerzenia drogi o następującej konstrukcji: 
• podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm – na poszerzeniach jezdni, 
• warstwa odsączająca z piasku gr. 10 – na poszerzeniach jezdni. 
c) Wykonanie nawierzchni jezdni o następującej konstrukcji: 
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze 
asfaltowe 50/70) gr. 4 cm – warstwa ścieralna, 
• skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m²  
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze 
asfaltowe 50/70) gr. 4 cm – warstwa wiążąca, 
• skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m² 
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 12 cm 
d) Wykonanie zjazdów o następującej konstrukcji: 
• 15 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 
e) Wykonanie poboczy o następującej konstrukcji: 
• kruszywo łamane o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 8 cm, 
• podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie gr. 10 cm. 
f) Wykonanie stałej organizacji ruchu – obejmującej oznakowanie pionowe i poziome 
Lokalizacja oraz rzędne wszystkich projektowanych elementów dostosowane zostaną do istniejącego 
terenu. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach położonych na terenie gminy Sochocin w 
miejscowości Drożdżyn. 

http://www.sochocin.pl/
mailto:gmina@sochocin.pl
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Parametry techniczne dróg gminnych: 
Kategoria drogi – D 
Szerokość nawierzchni jezdni – 5,00m 
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% 
Pobocza obustronne szerokości - 0,75 m 
 
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia niezbędnej obsługi geodezyjnej, zabezpieczenia  
i oznakowania terenu budowy na czas robót zapewniając możliwość dojazdu i dojścia do posesji 
zlokalizowanych przy przebudowywanych drogach, wykonania badania zagęszczenia i nośności  
przewidzianych w STWIOR, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji 
odbiorowej, zabezpieczenia osnowy geodezyjnej i ewent. odtworzenie w przypadku uszkodzenia, oraz 
innych koniecznych robót. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 9-11 do SIWZ. 
Uwaga: 
Zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez 
Wykonawcę. 

 
3.1 Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień CPV: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg 

 
Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót: 
1) Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji dokonywane będzie w oparciu  

o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego. 

2) Zakres robót określa dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej obowiązuje zakres 
najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego. 

3) Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

4) Wykonawca  ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzii sprzętu przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych. 

5) Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do 
użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie inspektora 
nadzoru. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji 
zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te 
materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono 
zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i 
dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną dla wyrobów dla których nie  ustanowiono Polskiej Normy.  

7) Szczegółowe rozwiązania materiałowe, muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 

8) Obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie 
interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona 
mienia związanego z budową (materiały i sprzęt wykonawcy oraz mienie użytkownika). 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie dostępnych. 

10) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru. Wykonawca będzie miał 
obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać dokumenty i 
informacje związane z robotami. 

11) Wraz z dokumentacją odbiorową wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia projektów 
powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków gwarancji, atestów, 
certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i badań kontrolnych, braku 
sprzeciwu organów na użytkowanie obiektu. 

12) Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych 
robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter 
pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia 
jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować/ 
i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować 
wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są odrębnie wymienione 
w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie 
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którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca. Przed złożeniem oferty 
Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie.  

13) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazaną przez Zamawiającego 
dokumentację projektową i zgłosi do Zamawiającego ewentualne braki /usterki/uchybienia 

14) W przypadku rozbieżności, co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach 
dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres z 
przedmiaru robót.  

15) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiOR itp.) określono 
jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny 
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, 
urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu 
nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania 
zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany 
umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być 
interpretowane, jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie, których dokonał 
on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”  

16) W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące 
warunki: 

17) Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą 
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.   

18) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia 
dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym, 

19) W skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wchodzi pełna dokumentacja projektowa  
w wersji elektronicznej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest  
w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.bip.sochocin.pl. 

 
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 
działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy 
do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie obejmowałoby roboty drogowe, 
w tym w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i nawierzchnie, oznakowanie, 
inne roboty dot. regulacji pionowej włazów kanałowych, regulacji pionowej zaworu wodociągowego 
 i gazowego. 
Warunki udzielenia zamówienia:  
1. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy Zamawiający 

będzie posiadał środki finansowe na jego realizację. 
2. Wycena robót objętych zamówieniami uzupełniającymi zostanie dokonana na podstawie cen nie 

wyższych niż podane w ofercie dla takich lub podobnych robót, a w przypadku braku takiej 
możliwości na podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy 
zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa mazowieckiego, 
publikowanych w aktualnym na czas wyceny, wydawnictwie Sekocenbud lub Bistyp. Ceny 
materiałów „M” i pracy sprzętu „S” przyjmowane będą jako ceny średnie podawane przez te 
wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tych wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. W/w 
wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do 
akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również określić inny sposób dokonania 
wyceny w/w robót. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia:  
Do 31 października 2019 r. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1) nie podlegają wykluczeniu; 

http://www.bip.sochocin.pl/
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1.2) spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego  
wogłoszeniu o zamówieniu. 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunkidotyczące (wymagane w postępowaniu): 
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
oile wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
 
2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
 
2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
a)Zdolność techniczna 
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w 
tym okresie, wykonał: 
- co najmniej jedną robotępolegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie dróg/drogi/  
o wartości robótmin. 500 000 zł brutto (pięćset tysięcy złotych). 
b)Zdolność zawodowa: 
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy)posiadający: 

 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub 
równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

 co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik robót drogowych. 
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), a także ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
 
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
wstosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
nazdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innychpodmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

 
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnićzamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 2.3 rozdział V. 

 
6.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
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3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lubzawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez 
wykonawcęspełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotupodstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8. 
 
8.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty tezrealizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 
 
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodęponiesioną przez 
zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnieniezasobów nie 
ponosi winy. 
 
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadkuustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboreprezentowania 
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
VI. Podstawy wykluczenia 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 
zostałzaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 
2) wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.250a, art. 258 
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1600), lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 1263), 
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia6 czerwca1997 r. – 
Kodeks karny, 
c)skarbowe, 
d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkachpowierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom naterytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółcekomandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano zaprzestępstwo, o którym mowa w 
pkt.13 ustawy PZP. 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzjęadministracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadziłzamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełniawarunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 
dalej„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawićwymaganych 
dokumentów; 
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacjewprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowaneprzez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającegolub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzieleniezamówienia; 
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lubktórego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiegopostępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowanew inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłóceniekonkurencji miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest  
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. oodpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z2019 r. poz. 628); 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienie publiczne; 
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziałuwpostępowaniu, chyba że wykażą,  
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
 
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
1) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

2) 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 mowaw ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz  
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdziale V 
SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących 
wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania. 

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:  
Wykonawca wraz ofertą winni przedłożyć następujące dokumenty: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania(zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 i 3do SIWZ, 
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania brakuistnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się naich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także Oświadczeniewg załącznika nr 
3 do SIWZ, 
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg 
załącznika nr 3składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającegoinformacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4. 

 
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich 
dostarczenia: 
 
3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: 
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- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 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 - wg. wzoru załącznik nr6wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlanezostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, 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 – wg wzoru 
załącznik nr 7. 
 
4)Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy: 
Nie dotyczy 
 
5)Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celupotwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawcanie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innegodokumentu 
potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu UbezpieczeńSpołecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentupotwierdzającego,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentupotwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłattych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lubwstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 
 
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ust. 5 lit. a-c. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej 
zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 5 lit. a-c niniejszej specyfikacji składa 
dokument wystawiony w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający 
odpowiednio, że: 
a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne albo, 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tychnależności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lubwstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
wystawione nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie doudziału w postępowaniu, 
b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, którejdokument 
dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się jedokumentem 
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zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby alboosób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miałdotyczyć , złożone przed 
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lubmiejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 
6)Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
7) Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są  
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia zazgodność 
z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lubsytuacji polega 
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniapublicznego albo 
podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nichdotyczą. 
8)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9) Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwićWykonawcy 
złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazówpod warunkiem, że 
będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 
10) Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającegoz Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, 

a wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”, przekazywane są 
pisemnie wraz z Ofertą.  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się : 
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1830),  
b) osobiście,  
c) za pośrednictwem posłańca,  
d) faksu, 
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123) - porozumiewanie się w 
formie poczty elektronicznej – na adres: rafal.mrozek@sochocin.pl oraz faksem – nr  23 661 
80 55. 

3. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniona została specyfikacja. 

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej 
 w postępowaniu.  

5. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców. 
6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) Rafał Mrozek – Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego, 09-110 

Sochocin ul. Guzikarzy 9, mail: rafal.mrozek@sochocin.pl 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium:  
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy) 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 
ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

mailto:rafal.mrozek@sochocin.pl
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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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w rozdziale IX ust. 3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 

pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w 
gwarancji: 
4.1.1 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
4.1.2 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  

i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

4.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone  
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Załuskach O/Sochocin nr 06 8241 1019 0100 1964 2001 0007,  
z dopiskiem na przelewie: wadium –„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 

Drożdżyn, gmina Sochocin”. 
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z 
ofertą.  

4.3 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

4.4 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa  
w rozdziale IX ust. 3 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz  
z ofertą. 

4.5 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 
których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione  
w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „…...” oznaczenie sprawy: 
……………….. 

4.6 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 
kilka form, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 SIWZ. Zmiana formy wadium musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

4.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
X. Termin związania ofertą  
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 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.  

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniemokresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego 
wadium naprzedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywanejest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 
jegoprzedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jakonajkorzystniejsza. 

 
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert:  
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1. Wymagania podstawowe. 
1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
2) Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/. Oznacza to, iż jeżeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych 
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do 
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą 
SIWZ formie /dopuszcza się dokonanie we wzorach zmian pod warunkiem, że będą w nich zawarte 
co najmniej wszystkie wymagane informacje/.     

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.   

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

2. Forma oferty: 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną  

i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie 
trwałą techniką.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 

3. Zawartość oferty: 
Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1, 
2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu zpostępowania (zwane 

dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, żewykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i 3, 

3) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnychzasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 

4) pełnomocnictwa(jeżeli dotyczy), 
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019 poz. 700), o ile prawo do ich podpisania nie 
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
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6) dowód wniesienia wadium. 
 
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory  
w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo 
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o 
notariacie t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.). 
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę.  
Wszystkie strony oferty powinny być zanumerowane. 

 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, Sekretariat, 

w nieprzekraczalnym terminie: 
 

  do dnia   19.06.2019 do godz.  12:00 

 
2. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: 
 

Gmina Sochocin 
09-110 Sochocin 
ul. Guzikarzy 9 

 
Oferta w postępowaniupn: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina 
Sochocin”. 

Nie otwierać przed dniem: 19.06.2019r.godz. 12.30 
 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim została 

oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9,można 
przesłać przesyłką pocztową lub kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data  
i godzina dostarczenia oferty do ww. Urzędu. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 
6. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. 
Guzikarzy 9, Sala Narad 
 

w dniu 19.06.2019r. o godz. 12.30 

 
7. Otwarcie ofert jest jawne.     
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą informacje,  
o których mowa w pkt XII.9 siwz, zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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.  
10. Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która została 

złożona po terminie. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:  
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  

zawarte w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (łącznie ze 
wszystkimi podatkami i opłatami oraz podatkiem VAT). W przypadku urzędowej zmiany podatku 
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VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconych przed 
zmianą części wynagrodzenia. 

2. Ryczałtową ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, która powinna zostać 
sporządzona przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztów robót, które zdaniem Wykonawcy są 
niezbędne do prawidłowego i w pełni kompletnego wykonania i odbioru obiektu. W cenie oferty 
powinny być również uwzględnione wszelkie ryzyka, które doświadczony wykonawca mógł  
w racjonalny sposób przewidzieć. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zał. nr 5 do SIWZ. 

4. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści  art. 87 ust. 2 ustawy pzp. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
L.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 60 % 60 punktów 

2)  Okres udzielonej gwarancji  (G) 40 % 40 punktów 

 
 
 
 
 
2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  Cmin/Ci   • Max  (C) 
gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 
3. Zasady oceny kryterium „Okres udzielonej gwarancji” (rękojmi) (G) 
W przypadku kryterium „Okres udzielonej gwarancji” (rękojmi) (G), oferta otrzyma zaokrągloną  do 
dwóch miejsc po przecinku  ilość punktów wynikającą z działania : 
Pi (G) = Gi/Gmax x Max (G) 
gdzie:  

Pi (G)  ilość  punktów jakie otrzyma oferta  ”i” za kryterium „Okres udzielonej gwarancji ” 

Gi Okres udzielonej gwarancji w ofercie ”i”; 

Gmax Najdłuższy okres udzielonej gwarancji / w miesiącach/ spośród wszystkich ważnych i 
nie odrzuconych ofert; 

Max (G) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ”okres udzielonej 
gwarancji”. 

 
UWAGA ! 
1) Najkrótszy okres udzielonej gwarancji                     - 48 m-cy 
2) Najdłuższy oceniany okres udzielonej gwarancji    - 60 m-cy 
    / w przypadku, gdy Wykonawca udzieli gwarancji dłuższej niż 60 m-cy 
    Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres gwarancji  60 m-cy 
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:  C + G 
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 
uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, w celu uzgodnienia szczegółów zawarcia 

Umowy, a także innych kwestii związanych ze sprawnym jej zawarciem, w tym w szczególności z 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminach określonych w art. 94 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, której ogólne warunki określono w 
projekcie Umowy. 

 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Załuskach O/Sochocin nr 06 8241 1019 0100 1964 2001 0007 
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 
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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 310). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ  
(tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 
4. Z zastrzeżeniem pkt 5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) 

SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego 
(beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10 
% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  
w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia. 

7. Kwota, o której mowa w pkt 6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, 
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego, 
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach  
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 

wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn gmina Sochocin” 

10.  Oznaczenie sprawy: SZ.271.19.2019. 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane. 
12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.  

 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Rozdziale VI art. 179 - 198g 
ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1386).  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 380). 
 

XIX. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako: 

RODO)informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 
Sochocin, gmina@sochocin.pl. 

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może 
skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, adres e-mail:  iod@sochocin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych 
Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym z ustawy 
z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą 
Sochocin podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, 

mailto:gmina@sochocin.pl
mailto:iod@sochocin.pl
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umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i 
ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy 
Sochocin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich 
podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie wyboru 
oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.  

 

 
XX. Informacje dodatkowe:  
1. Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. 3.Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między zamawiającym a 

wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie 

dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy. Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
podania firm podwykonawców. 

 
 
XXI. Załączniki:  
 

Numer 
załącznika 

Nazwa załącznika 

1 Formularz ofertowy 

2 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  
w postępowaniu 

3 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania 

4 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

5 Wzór umowy 

6 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

7 
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego 

8 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 

9 Projekt budowlany 

10 Przedmiar robót 

11 Projekt zagospodarowania terenu 
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SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIEJSZĄ SIWZ REGULUJE USTAWA – PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE WYDANE NA JEJ 
PODSTAWIE  
 
 
 
Zatwierdził: 2019 r.  
 

.....................…………………………………… 

 data    podpis (Wójt Gminy Sochocin) 
 
 


