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I. Nazwa i adres Zamawiaj ącego 

Nazwa: Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczon ą 
odpowiedzialno ścią  

Adres: ul. Sportowa 3, 63 -005 Kleszczewo  

REGON: 367672324 

NIP: 777-328-84-84 

Telefon: 61 8 176 062 

adres e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl  

Kraj: Polska  

Województwo: Wielkopolskie  

 

II. Definicje i skróty.  

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanych 
również „SIWZ”) wprowadza się następujące definicje i skróty: 
 
Wykonawca  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 
 
Konsorcjum – stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
 
Lider konsorcjum –  oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali 
wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań 
związanych z realizacją Kontraktu. W szczególności lider będzie upoważniony 
do zaciągania zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego 
i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdej 
z osobna; 
 
„OPZ” - Opis Przedmiotu Zamówienia.  
 
 „PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

III. Tryb udzielania zamówienia. 

Tryb udzielenia zamówienia reguluje niniejszy SIWZ oraz Kodeks cywilny. 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów PZP, ponieważ 
zgodnie z art. 133 ust. 1 PZP wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych 
(zamówienia sektorowe), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy PZP (art. 
133 ust. 1). 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 
wewnętrznej minimum Dw 50 mm z rur PE100 RC SDR11 (przejście przewiertem pod 
drogą gminną i wojewódzką) oraz z rur o średnicy wewnętrznej minimum Dw 50 mm 
z rur PE100 SDR11 pod przebudowywaną drogą gminną wraz z przyłączami do 
działek przyległych. 
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Szczegółowy zakres robót został określony za pomocą dokumentacji projektowo 
kosztorysowej obejmującej: 

1) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania 
terenu pn: Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo ści Krzy żowniki 
(gmina Kleszczewo) wraz z budow ą kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodoci ągowej, o świetlenia drogowego oraz kanału teletechnicznego do  
instalacji światłowodowej. TOM I: Projekt zagospodarowania tere nu oraz 
TOM II: Projekt architektoniczno budowlany cz.2 - B ranża sanitarna, 
opracowanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z 
o.o., ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 Poznań 

2) Opinię geotechniczną określająca warunki gruntowo – wodne na potrzeby 
przebudowy drogi gminnej w m. Krzyżowniki z kwietnia 2017r. (Geoprofil 
Andrzej Stube) 

3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna z kwietnia 2017r. 

4) Przedmiar robót i kosztorys ofertowe z maja 2018r. 

UWAGA: 

Podstawę wyceny robót stanowią projekty budowlane oraz Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne, informacje uzupełniające zawarte w SIWZ oraz 
wymogi określone we wzorze umowy stanowiącym część II niniejszej SIWZ. 
Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót wraz z pustymi kosztorysami 
ofertowymi stanowią wyłącznie narzędzia pomocnicze do stworzenia oferty 
cenowej przez Wykonawcę. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  

1) uzyskanie wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych 
umożliwiających prowadzenie prac, o ile Zamawiający nie załączył ich do 
dokumentacji przetargowej – z wyjątkiem decyzji pozwolenia na budowę; 

2) sporządzenie zestawienia wytworzonych środków trwałych oraz istniejących, 
których wartość uległa zmianie w wyniku realizacji zamówienia, wraz z ich 
charakterystyką (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym), zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i dołączenie tego zestawienia do dokumentacji 
odbiorowej. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

• 45231300-8 roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do 
odprowadzani ścieków; 

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;  
• 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
 

V. Zamówienia cz ęściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VI. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramow ej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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VII. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia:  

1. Budowa kanalizacji sanitarnej pod przebudowywaną drogą gminną w 
Krzyżownikach w do dnia 31.08.2018r. 

 

VIII. Warunki udziału w post ępowaniu, opis sposobu oceny spełniania 
warunków oraz dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału 
w post ępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia, 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jest następujący: 

1) Warunek posiadania wiedzy i do świadczenia  będzie uznany za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania si ę dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,  oceniane b ędą 
ich ł ączne kwalifikacje i do świadczenie) : 

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem t erminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy – to w tym okresie, co 
najmniej: 

2 zamówie ń, których przedmiotem zamówienia była budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej o następujących parametrach: 
średnica wewnętrzna rurociągu minimum Dw 50 o długości 150 m każda. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, 
że zamówienia zostały należycie wykonane. 

Należy zwróci ć uwag ę na zawarcie w ww. zał ączniku wszystkich wymaganych przez 
Zamawiaj ącego informacji potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału 
w post ępowaniu, okre ślonych powy żej. 

Dowody należytego wykonania zamówienia muszą mieć postać 
referencji/poświadczeń. 

Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców 
roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, muszą 
zawierać co najmniej: 

a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 
realizował zamówienie, których dokumenty dotyczą, 

b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, 

c) wskazanie zakresu zamówienia (w tym podanych przez Zamawiającego 
powyżej parametrów oraz długości sieci), 

d) wskazanie wartości zamówienia, 
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e) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 

f) wskazanie miejsca wykonania,  

g) opinię podmiotu wskazanego powyżej w lit. b stwierdzającą, że zamówienie 
zostało wykonane należycie. 

 

2) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem techni cznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówieni a będzie uznany za 
spełniony, jeżeli: 

Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 
następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania 
się dwóch lub wi ęcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,  
oceniany b ędzie ich ł ączny potencjał techniczny i kadrowy):  

 

Kierownik budowy – musi spełniać następujące wymagania: 

• doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy  na co 
najmniej jednej zako ńczonej  inwestycji z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej , 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ogranicze ń w specjalno ści instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w 
art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poźn. zm.) lub inne ważne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej 
specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; 

 

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, 
które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego 
zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać 
decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania 
w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). 

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. 
W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka 
polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, 
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między 
Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  Wykonawcy 
zobowi ązani są przedło żyć:  

- wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ, oraz 
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Należy zwróci ć uwag ę na zawarcie w ww. zał ączniku wszystkich wymaganych przez 
Zamawiaj ącego informacji potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału 
w post ępowaniu, okre ślonych powy żej. 

- oświadczenie  Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadaj ą wymagane uprawnienia , sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3a  do niniejszej SIWZ. 

 

3) Warunek dotycz ący sytuacji ekonomicznej i finansowej  będzie uznany za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania 
się dwóch lub wi ęcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,  
oceniana b ędzie ich ł ączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym 
celu dokumenty ma obowi ązek zło żyć ten lub ci z Wykonawców, którzy 
w imieniu wszystkich wykazywa ć będą spełnianie tego warunku) : 

 

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalno ści w wysoko ści co najmniej 200.000,00 PLN 
(dwieście tysi ęcy złotych 00/100). 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć 
opłacon ą polis ę OC (odpowiedzialno ści cywilnej)  a w przypadku jej braku - 
inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia.  

 

3.  Ponadto, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, 
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ, 
o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu.   

 

IX. Dokumenty potwierdzaj ące brak podstaw do wykluczenia z post ępowania.  

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawców 
następujących dokumentów: 

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia , sporządzonego według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a  do niniejszej SIWZ (w przypadku 
wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich), 

2) odpisu z wła ściwego rejestru  lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalno ści gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 (sześć) miesi ęcy  przed upływem terminu składania ofert 
(w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich) , 

3) oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesi ące przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie 
musz ą być złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich) , 

4) oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 
nie wcześniej niż 3 (trzy) miesi ące przed upływem terminu składania ofert (w 
przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz ą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z nich) , 

 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2)  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 
w zakresie potwierdzenia niekaralności wskazanym powyżej. 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
i brak podstaw do wykluczeniu z powodu niespełniania warunków nie pó źniej ni ż 
na dzień składania ofert.  

 

X. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia.  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VIII i IX niniejszej 
SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
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umowy w sprawie zamówienia oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu 
Pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do 
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem 
umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, 
regulującą warunki współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 

1) przyjętą formę prawną, 

2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 
pozostałych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ustanowienie 
Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 

3) określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz rękojmię, 

4) ustanowienie zasady solidarnej odpowiedzialności Wykonawców w zakresie 
realizowanego zamówienia, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 

5) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy 
bez zgody pozostałych uczestników. 

 

XI. Wadium. 

1. Wysoko ść wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

6.000 zł (słownie: sze ść tysi ęcy złotych 00/100) 

 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn.zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać 
następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 
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b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

- „Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn le żących po jego 
stronie, nie zło żył dokumentów, o świadcze ń lub pełnomocnictw 
wymaganych przez specyfikacj ę przetargow ą lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt XXI.1.2) ni niejszej SIWZ, co 
powodowało brak mo żliwo ści wybrania oferty zło żonej przez Wykonawc ę 
jako najkorzystniejszej 

lub, że: 

-  Wykonawca, którego ofert ę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy na warunkach okre ślonych w ofercie, lub 

• nie wniósł zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, lub 

• zawarcie umowy stało si ę niemo żliwe z przyczyn le żących po stronie 
Wykonawcy ”; 

 

3) Postanowienia pkt XI.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej 
w pkt. XI.2.1)b) i XI.2.1)e). 

 

Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o zamówienie 
w postaci gwarancji lub por ęczenia musi wyra źnie wskazywa ć, iż jest ono 
wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składaj ących ofert ę wspóln ą. 

 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

52 9076 0008 2001 0015 8424 0001 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem, w tytule przelewu należy wpisać: 

„Wadium przetarg nr ref. 4/2018” 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
złożyć w siedzibie spółki Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, poprzez doł ączenie 
oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty.  

 

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 
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wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 

 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych poniżej: 

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 

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

d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

 

6. Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, 
oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych przez niniejszą SIWZ lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt XXI.1.2), co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie, lub  

2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 

XII. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy (w tym w zakresie gwarancji jakości).  

2. Wysoko ść zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej 
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% 
ceny całkowitej (brutto)  podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania przed podpisaniem umowy.  

3. Forma zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 
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1)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

52 9076 0008 2001 0015 8424 0001 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca, którego oferta została wybrana 
przedłoży najpóźniej na 3 dni  przed podpisaniem umowy proponowany wzór 
dokumentu gwarancji. Termin płatności w dokumencie gwarancji nie może być 
dłuższy niż 15 dni . Zamawiający nie wyra ża zgody  na wprowadzenie do 
dokumentu gwarancji obowiązku potwierdzenia własnoręczności podpisu 
przedstawiciela beneficjenta gwarancji. Sądem miejscowo właściwym do 
rozpoznania sporów powstałych na tle gwarancji będzie sąd właściwym dla 
siedziby Zamawiaj ącego . Gwarancja nie mo że zawierać zapisów 
ograniczających Zamawiającego w dokonywaniu cesji wierzytelności z tytułu 
gwarancji. 

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do 
niej odpowiednio treści pkt XI.2.2) niniejszej SIWZ. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, lub w inny sposób będzie uchylał się od podpisania 
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych 
ofert lub zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. 

 

4. Zwrot zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

o 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

o 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone w terminie 15 dni  od upływu terminu gwarancji jakości. 
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XIII. Waluta, w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane z realizacj ą 
niniejszego zamówienia. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w złotych polskich  PLN. 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie 
internetowej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych 
danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia 
o zamówieniu. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez 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 musz ą być podpisane przez wszystkie te 
osoby . 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpo średnio 
wynika ć z dokumentów doł ączonych 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. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 
Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu w formie 
pisemnej  w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach 
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku 
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komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, 
przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej SIWZ wzorów. 

4) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. Strony te muszą 
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 
niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt XIV.1.4) 
niniejszej SIWZ w formie oryginału lub kopii po świadczonej notarialnie . 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ muszą 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 osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

 

3. Zawarto ść oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1  do niniejszej SIWZ, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszej 
SIWZ, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a  do niniejszej SIWZ, 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3  do niniejszej 
SIWZ, 

e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporzadzone na podstawie 
wzoru stanowiącego załacznik nr 3a  do niniejszej SIWZ, 

f) Wykaz wykonanych zamówień sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami  
potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały należycie wykonane, 
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g) Stosowne Pełnomocnictwo(a)  - w przypadku, gdy upoważnienie 
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 
z  właściwego rejestru, 

h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiaj ący Pełnomocnika  do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 

i) Dowód wniesienia wadium , 

j) Pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ, 

 

2) W ofercie nale ży zło żyć spis tre ści z wyszczególnieniem ilo ści stron 
wchodz ących w skład oferty. 

3) Na treść oferty składaj ą się wył ącznie dokumenty wymagane przez SIWZ. 
Wszelkie pozostałe dokumenty, które nie s ą wymagane, a zostan ą 
doł ączone do oferty przez Wykonawc ę, nie wpływaj ą na zakres oferty i nie 
stanowi ą jej tre ści. 

 

4. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jednakże Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej: 

- nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy, 
- ceny, 
- terminu wykonania zamówienia, 
- okresu gwarancji, 
- warunków płatności zawartych w ofercie.. 
 

5. Zamawiaj ący odrzuca ofert ę, jeżeli: 

 

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu bądź specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, 
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XV. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Ryszard Pomin, tel. 61 81 76 033 wew. 161, e-mail: r.pomin@kleszczewo.pl, 

w dni robocze (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do 14.00. 
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XVI. Miejsce, termin i sposób zło żenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ul. Sportowa 3, 63-005 
Kleszczewo, pok. nr 15 w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  23.07.2018 do godz.  11:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią  

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo 

Oferta w post ępowaniu na roboty budowlane pn.: 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWO ŚCI KRZYŻOWNIKI (GMINA 
KLESZCZEWO) WRAZ Z BUDOW Ą KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI 

WODOCIĄGOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ KANAŁU 
TELETECHNICZNEGO DO INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ” – ETAP 1 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ   

nr ref. 4/2018 

Nie otwiera ć przed dniem: 23.07.2018 godz.11:00 r. 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, 
w sali nr 18 , 

w dniu  23.07.2018r. o godz.  12.00 

 

XVIII. Termin zwi ązania ofert ą. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni . Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

   

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku). Cena będzie wynagrodzeniem kosztorysowym i musi uwzględniać 
wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena kosztorysowa oferty, sporządzona w oparciu o zawarte w SIWZ przedmiary 
robót, uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (23%) . 

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania w kosztorysie ofertowym: cen 
jednostkowych netto dla poszczególnych pozycji kosztorysowych, jest to niezbędne 
dla prawidłowego rozliczenia wykonywanych robót. Kosztorys ofertowy powinien być 
opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót oraz 



 

16 
 

SST, uwzględniając w nim: wszystkie wyszczególnione pozycje robót, ilości robót. 
Każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający 
numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w 
przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji, 
jednostki miary i ilość, cenę jednostkową, wartość pozycji. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na scalanie kilku pozycji z wykazu robót w jedną 
pozycję kosztorysu ofertowego ani zmiany kolejności pozycji robót. 

5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie nakłady, koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia, a także wszystkie dane udostępnione przez 
Zamawiającego oraz warunki lokalowe rozpoznane we własnym zakresie (w tym: 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, zawierającej 
m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez uprawnionego 
geodetę (2 egzemplarze), któr ą należy uwzgl ędni ć w kosztach , deklaracje 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały, protokoły zagęszczeń gruntu, 
warstw konstrukcyjnych wybudowanych elementów bieżni oraz inne dokumenty 
umożliwiające oddanie obiektu w użytkowanie. 

6. Cena winna zawierać również wszelkie inne koszty towarzyszące jak np. zaplecze 
budowy, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza wyk onana przez 
uprawnionego geodet ę, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na 
czas budowy, projekt oznakowania robót, zaj ęcie pasa drogowego wyznaczenie 
i oznakowanie objazdów w przypadku takiej konieczno ści / po uprzednim 
uzgodnieniu z zamawiaj ącym/ zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, 
koszty wywiezienia i składowania urobisk, odszkodow ania, a tak że badania 
zagęszczenia gruntu itd.  

7.  Do obowiązków Wykonacy należy sporządzenie obmiaru powykonawczego robót 
wykonanych w jednym egzemplarzu. 

8. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 

9. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje 
skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

10. Cena oferty jest kwotą wymienioną w Formularzu Oferty. Podatek VAT należy podać 
oddzielnie w Formularzu Oferty. Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, dotyczącymi stawek VAT, na 
dzień wystawienia faktury VAT. 

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w części II niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy). 

12. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu oceny 
takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. W kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić wykonanie zestawienia wytworzonych 
środków trwałych oraz istniejących, których wartość uległa zmianie w wyniku 
realizacji zamówienia, wraz z ich charakterystyką (w zakresie uzgodnionym 
z Zamawiającym), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XX. Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które: 
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1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

L.p. Kryterium Waga 
procentowa 

Maksymalna mo żliwa 
do otrzymania ilo ść 

puntów za dane 
kryterium 

1. Cena (C) 95% 95 punktów 
2. Okres gwarancji 5% 5 punktów 
 

3. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 
Pi (C) = (Cmin / Ci) x Max (C) , 
 

gdzie: 
Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci - cena oferty "i"; 
Max (C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 
„Cena”. 

 
4. W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma ilość punktów w zależności 

od zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości zgodnie z tabelą 
poniżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat  i dłuższy niż 6 lat . 
 
Okres gwarancji musi zostać podany w pełnych latach, przy czym Wykonawca nie 
może zaproponować okresów innych niż wskazane w tabeli poniżej. 
 
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 5-letni  okres gwarancji jakości. 
Wykonawca nie może zaproponować innych okresów gwarancji, niż podane w tabeli 
poniżej. 
 

Okres gwarancji (G)  Ilość punktów Pi(G)  
5 lat 3 
6 lat 5 

 
Pi(G) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „okres gwarancji” 
 

5. Ocena punktowa oferty  Pi będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą 
wynikającą z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne 
kryteria: 

Pi = Pi (C) + Pi (G). 
6. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta 

uzyska największą ilość punktów Pi, wynikającą ze zsumowania ilości punktów 
otrzymanych za poszczególne kryteria. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Spółka spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XXI. Tryb oceny ofert.  

1. Wyjaśnienia tre ści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
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1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 
oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

2. Wyjaśnienia tre ści SIWZ. 

 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień bez zbędnej zwłoki pod warunkiem, że prośba 
o wyjaśnienie treści SUWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli prośba taka wpłynęła po tym terminie, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez rozpatrzenia. 
 

2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający publikuje w miejscu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania. 

 
3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować 

treść ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający publikuje w miejscu publikacji pierwotnego ogłoszenia 
o zamówieniu i SIWZ. 

 
4) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku 

modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu czy SIWZ niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

3. Wezwanie do dostarczenia wymaganych dokumentów. 

1) Zamawiający może, po upływie terminu składania ofert, wyznaczyć oferentom 
dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni, na dostarczenie wymaganych 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa 
w postępowaniu lub spełnianie przez ofertowane roboty budowlane wymagań 
określonych przez Zamawiającego. Dokumenty złożone na wezwanie 
Zamawiającego muszą potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane roboty budowlane 
wymagań, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
 

2) Dokumenty, wyjaśnienia oraz informacje składane w dodatkowym terminie nie 
mogą modyfikować w żaden sposób warunków realizacji zamówienia 
wskazanych w treści ofert. 

 
4. Sprawdzanie wiarygodno ści ofert. 
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1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 
wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych 
skutków przewidzianych prawem. 

 

5. Wybór oferty. 

1) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą spośród ofert, spełniającą warunki 
udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w niniejszej SIWZ kryteria oceny 
ofert. 

2) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
Zamawiającego. 

 

XXII. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia.  

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej;  

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ (wzór umowy); 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
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zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia dostarczyć dokument, o którym 
mowa w pkt X.3 niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz 
określił warunki takich zmian w Części II niniejszej SIWZ („Wzór umowy”). 

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej 
SIWZ. 

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy.  

6. Zamawiajacy nie dopuszcza  powoływania się na potencjał innych podmiotów celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (co nie wyklucza możliwości 
wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia). 

 

XXIII. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów pocztą 
elektroniczną e-mail. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną e-mail, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 7.00 – 15.00. 

4. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do 
Zamawiającego na podany w niniejszym SIWZ adres mailowy. 

 

XXIV. Podwykonawstwo.  

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi 
w Formularzu Oferty.  

2. Zamawiający może odmówić na etapie realizacji zamówienia, bez podania przyczyny, 
zatwierdzenia podwykonawcy do udziału w wykonaniu zamówienia, jeśli zakres jego 
prac nie został wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1) jako 
zakres planowany do powierzenia podwykonawcy. 

 

XXV. Wykaz zał ączników do niniejszej SIWZ. 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 

L.p. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika  

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza oferty 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu.  

3.  Załącznik nr 2 a Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia 

4.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 
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L.p. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika  

5.  Załącznik nr 3a Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień. 

6.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych zamówień.  
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Załącznik nr 1: Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na roboty budowlane p.n.: 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWO ŚCI KRZYŻOWNIKI (GMINA 
KLESZCZEWO) WRAZ Z BUDOW Ą KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI 

WODOCIĄGOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ KANAŁU 
TELETECHNICZNEGO DO INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ” – ETAP 1 BUDOWA 

KANALIZACJI SANITARNEJ  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamaw iającego  4/2018 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sportowa 3 

63-005 Kleszczewo 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:        

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko   

Adres   

Nr telefonu   

Nr faksu   

Adres e -mail   

  
4. Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

wraz z podatkiem VAT 
(brutto):  

 
……………………………………………………………… 
 
(słownie: ……………………………………………….…) 

w tym cena bez podatku VAT 
(netto ): 

 
……………………………………………………………… 
 
(słownie: ……………………………………………….…) 

 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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oraz należny podatek VAT w 
wysokości: 

 
……………………………………………………………… 
 
(słownie: ……………………………………………….…) 

  

4) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam(y) …………….lat2 gwarancji jako ści , 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 

6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia, przedstawiony w Części 
II SIWZ, 

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt XII SIWZ, 

8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]3,  

9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia, 

10) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania4: 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie  

(wyra żone cyfr ą) 

od do 

a)    

b)    

 

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]5:  

L.p.  Nazwa części zamówienia  

 

a)  

b)  

12)  Wadium wniesiono w dniu..................... w formie.............................................. 

5. Podpis(y): 

L.p.  
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowo ść 

i  data 

1)      

2)      

 
2 Należy podać oferowany okres gwarancji: 5 lub 6 lat. W przypadku niepodania okresu gwarancji przyjmuje się, że 
Wykonawca zaoferował 5-letni okres gwarancji. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2: Wzór o świadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
post ępowaniu. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  4/2018 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sportowa 3 

63-005 Kleszczewo 

 

WYKONAWCA: 

L.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

spełniam(y) warunki udziału w post ępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWO ŚCI KRZYŻOWNIKI (GMINA 
KLESZCZEWO) WRAZ Z BUDOW Ą KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI 

WODOCIĄGOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ KANAŁU 
TELETECHNICZNEGO DO INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ” – ETAP 1 BUDOWA 

KANALIZACJI SANITARNEJ  dotycz ące: 

 

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia; 

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) 

upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść 

i data 
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Załącznik nr 2a: Wzór o świadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia    

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  4/2018 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sportowa 3  

63-005 Kleszczewo 

 

WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam(y) o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przył ączami w Gowarzewie oraz budowa i przebudowa sieci w odoci ągowej 
wraz z przył ączami w Gowarzewie i Trzeku”, poniewa ż w stosunku do mnie(nas) nie zachodz ą niżej 
wymienione przesłanki mówi ące o tym, że z post ępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni s ą: 

1)  wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Spółce nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia było następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2)  wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

3)  wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

4) wykonawcy, którzy uczestniczyli bezpośrednio w czynnościach związanych z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji, 

5) wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
6) wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
7) wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, 
8) wykonawcy powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
 

PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 

i data 
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Załącznik nr 3: Wzór wykazu osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo 
 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Oświadczam(y), że zamówienie niniejsze wykonywa ć będą nast ępujące osoby: 

 

L.p. Imię i 
nazwisko 

Proponowany w 
niniejszym 

zamówieniu na 
stanowisko 

Kwalifikacje zawodowe/  
Uprawnienia 

(nazwa, numer, data dzie ń-
miesi ąc- rok uzyskania), nr  

wpisu do wła ściwej izby 
samorz ądowej (je śli dotyczy), 
informacja czy uprawnienia s ą 

bez ogranicze ń 

Doświadczenie zawodowe 

Podstawa dysponowania 
osobami 

Nazwa inwestycji, 
wielko ść, zakres robót 
budowlanych i ew. inne 
wymagane informacje 6 

Pełniona 
funkcja  

Okres pełnienia funkcji 

Od 
(miesi ąc, rok) 

Do 
(miesi ąc, rok) 

1.  Kierownik 
budowy 

      

 
PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowo ść 
i data 

  
     

  
     

 
6 UWAGA: Należy zawrzeć wszystkie informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami, zgodnie z SIWZ 
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Załącznik nr 3a: Wzór o świadczenia o posiadaniu uprawnie ń 

 

Nr referency jny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  4/2018 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sportowa 3  

63-005 Kleszczewo 

 

WYKONAWCA: 

L.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

OŚWIADCZAM(Y), 

 

że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia pn.: 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWO ŚCI KRZYŻOWNIKI (GMINA 
KLESZCZEWO) WRAZ Z BUDOW Ą KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI 

WODOCIĄGOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ KANAŁU 
TELETECHNICZNEGO DO INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ” – ETAP 1 BUDOWA 

KANALIZACJI SANITARNEJ , 

posiadaj ą wymagane uprawnienia. 

 

 

PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osó b) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 

i data 
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Załącznik nr 4: Wzór wykazu wykonanych zamówie ń.  
  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  4/2018 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Sportowa 3  

63-005 Kleszczewo 

 

WYKONAWCA: 

L.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 

L.p. 

Nazwa 
zamówienia i 

miejsce 
wykonania 

Przedmiot 
zamówienia 

Data wykonania 

Zamawiaj ący (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy 7 pocz ątek 

(miesi ąc, 
rok) 

zakończenie 
(miesi ąc, rok) 

1.       

2.       

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że 
wskazane w tabeli powyżej zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

PODPIS: 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 

i data 

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
7 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    


