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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„PRZEBUDOWA DROGI NR 104383D – UL. ASNYKA W CHOJNOWIE”  
 
 
 

Znak sprawy: RG.271.9.2020 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), 

dalej zwanej „Pzp” o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

 

 

         zatwierdzono do stosowania: 

         BURMISTRZ 

         Jan Serkies 

 

 

 

Chojnów dnia  29.05.2020 r.   

 
 
 
 
 
 

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
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Nazwa: Gmina Miejska Chojnów 

Adres: Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 

Nr telefonu: 76 8188 285 

Adres e-mail:  urząd.miejski@chojnow.net.pl 

Strona internetowa: www.chojnow.eu 

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od godz.: 7:30 do godz. 15:30 
   wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:30 i piątek od 7:30 do godz. 14:30 

 

Oznaczenie sprawy: RG.271.9.2020  w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy                                      
posługiwać się tym znakiem. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie” 

2) Adres obiektu: Chojnów, ul. Asnyka – działki nr 221, 210/2, 255 obręb 0003 miasto Chojnów  

3) Zakres robót: Celem zadania jest przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie w granicach działki           nr 

210/2 wraz z 2 dojazdami – działki nr 221, 255. Projektuje się ulice klasy L 1/2, dojazdy klasy D 1/2, 

długość przebudowywanej drogi ok. 323 mb. Wzdłuż projektowanej jezdni, od strony południowej 

projektuje się jednostronny chodnik o zmiennej szerokości 1,50 – 2,50 m. Zakres inwestycji obejmuje: 

- przebudowę jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej o łącznej powierzchni 1614,0 m2, 

- budowa chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 584,00 m2, 

- budowa zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 454,00 

m2, 

- budowa kanalizacji deszczowej (studzienki ściekowe betonowe DN 500 z osadnikiem – 5 szt., kanały z 

rur PVC-U Ø160 mm SN8 SDR34 – 15.00 m, demontaż istniejących studzienek ściekowych  – 5 szt.), 

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu – 1 kpl. 

- wykonanie trawników o łącznej powierzchni 955 m2 

UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji robót opisanych w rozdz. 2 SIWZ należy opracować, uzgodnić z 
Zamawiającym i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa. 

4) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy, 

5) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy zawierający tabelę elementów 

scalonych. 
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6) Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; 

7) Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

8) Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty. 

9) Ilekroć w SIWZ  w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu  zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, 

patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyrażenie: „lub 

równoważne”. 

 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy  
pracowników wykonujących prace budowlane, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia tj.: brukarzy, 
rurarzy, operatorów maszyn. 
 
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

45000000 - 7  Roboty budowlane 

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    

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Asnyka w Chojnowie” prowadzony 

jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 

 000,00 euro. 

Czynności podejmowane przez Zamawiającego i Wykonawców w toku niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 

Zasadniczym źródłem informacji dotyczących zasad sporządzania oferty jest niniejsza Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (dalej: u.p.z.p).  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30 września 2020 r. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.  
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5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w pkt  5.3.- 5.5. SIWZ; 

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1  Pzp. 

5.1.1. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp); 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 

(art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp): 

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 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia        

25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1468  i  1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia         

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp;  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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 (art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp); 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp); 
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6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 

ust. 1 pkt 17 Pzp); 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę                    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp); 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp); 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych (art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp); 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. nr 197 poz. 628) (art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp); 

3) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp); 

4) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy      

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 

369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 

ust. 1 pkt 23 Pzp). 

5.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  

5.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: 
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1)  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 500 000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy zł) 

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej                       1 000 000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych) 

5.4. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej , jeżeli wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie jezdni oraz 

budowie, remoncie, przebudowie chodnika wraz z budową, remontem lub przebudową kanalizacji 

deszczowej oraz udokumentuje, że  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z 

zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2) dysponuje na czas realizacji zamówienia osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami 

budowlanymi posiadającymi uprawnienia w specjalności: 

 1) drogowej 

Osoba posiadająca wskazane wyżej uprawnienia musi posiadać aktualne zaświadczenia z właściwej 

Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa o przynależności do tej Izby; 

 
5.5 . Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże że: 

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej. 

5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

5.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika   

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.6.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.6.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5.7. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów.  
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5.7.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.7.2. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

Podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

5.7.3. Zgodnie z art. 22a ust. 3 Pzp Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 

Podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp1. 

5.7.4. Zgodnie z art. 22a ust. 5 Pzp Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych Podmiotów, odpowiada solidarnie z Podmiotem, który zobowiązał się 

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.7.5. Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych Podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 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 lub ekonomiczną,  

o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 

5.7.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów    

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 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; 

 
1 W zależności od tego, jak zamawiający będzie realizować art. 22a ust. 3 Pzp. 
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2) sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę,                           

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU      
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

6.1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.3., 5.4.. Zamawiający 

żąda:  

6.1.1. W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.3.                     

tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w 

okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

2) Dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

określoną przez Zamawiającego 

6.1.2. W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego                                        

w pkt. 5.4. -  dotyczącego zdolności zawodowej: 

1) Wykazu  robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                          

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że te roboty 

budowlane 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 uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty. 

2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi)     

i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
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wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  

6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.1. ppkt 1 i pkt 6.1.1. ppkt 2 SIWZ, Zamawiający dopuszcza 

złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. Zgodnie z 

art. 26 ust. 2c Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

6.3. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                         

w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 

według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert.   

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,                           

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający  żąda 

dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust 4 Pzp, wystawionej nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 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 uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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; 
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4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

6.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów    

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych Podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 6.4. SIWZ. 

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności  lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 

stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki                       

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego Podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie          

art. 24 ust. 8 Pzp. 

7. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.   

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

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.SIWZ: 

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
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w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 Pzp, 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca           

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

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

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Dokument, o którym mowa w pkt 7.1. pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 

7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt 7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt 7.2., stosuje się. 

7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,    o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu                           

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 6.4. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 1,    

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.2. zdanie 

pierwsze stosuje się. 

7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY. 

8.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

stanowią odpowiednio Załącznik nr 3A   i Załącznik nr 3B do SIWZ.  

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,      

o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą 

potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak 

podstaw wykluczenia. 

8.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

8.5. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 6 i 7 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa                

w pkt 6 i 7 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający   w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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8.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,        

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp 

oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

8.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.8. 

SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

8.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

8.13. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.6. SIWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

8.14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 Pzp. 

8.15. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń  lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty           

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

8.16. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w formie oryginału lub kopi poświadczonej      

za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

8.17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.  
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8.18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać 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 (t.j. Dz. 

U. z 2020. poz. 346z późn. zm.). 

8.19. Przez oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp należy rozumieć oświadczenia 

i dokumenty potwierdzające: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego, 

3) brak podstaw wykluczenia 

− które Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

8.20. Zasady składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp określa 

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                    

(Dz.U.  z 2016 r. poz. 1126 i Dz.U. z 2018 r. poz. 1993) - dalej zwane „rozporządzeniem”. 

8.21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą.  

8.22. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.23. W przypadku składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu nie przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej: 

1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH             
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  
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9.1. 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. 

9.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

a) Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego: mgr inż. Krystyna Pliniewicz 

− e-mail: k.pliniewicz@chojnow.eu  

− numer fax: 76 8187 515 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie  24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa               

w art. 45 ust. 6 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

10.4.1. 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. 

10.4.2. 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 
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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 

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy 

wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 
 

10.6. 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). 

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa                     

w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą. Zamawiający dopuszcza wniesienie 

wadium w postaci oryginału dokumentu elektronicznego. 

10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa 

w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że 

wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.:„Przebudowa drogi nr 104383D- ul. Asnyka w Chojnowie”. Oznaczenie sprawy 

(numer referencyjny):  RG.271.9.2020 

10.9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, 

o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

10.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

10.11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ podlegać muszą prawu 

polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) 

SIWZ będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie.  

10.12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.4.2. SIWZ.  

10.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
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10.14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

10.15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt 10.12. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

10.16. 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. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.   

12.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Dla zachowania formy pisemnej 

oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym 

treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, 

nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp.  

12.3. Zasady przekazania ofert za pomocą środka komunikacji elektronicznej określa pkt 13a SIWZ. 

12.4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym.  

12.6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ., podając 

w nim cenę za realizację przedmiotu zamówienia.  

12.7. Cena całkowita zadania podana w Formularzu oferty  będzie stanowiła wynagrodzenie 

kosztorysowe Wykonawcy. Cenę należy podać z uwzględnieniem podatku VAT. 

12.8. Kosztorys ofertowy 

1. Cena całkowita zadania powinna mieć odzwierciedlenie w KOSZTORYSIE OFERTOWYM sporządzonym na 

podstawie projektu budowlanego określającego zakres robót budowlanych, które ma wykonać 

Wykonawca. KOSZTORYS OFERTOWY należy dołączyć do oferty.  
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2. Załączony do SIWZ przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz 

wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. Przedmiar robót budowlanych jako, że jest opracowaniem wtórnym w 

stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznych, służy wyłącznie do oszacowania 

kosztów inwestycji przez Wykonawcę. Wobec czego przedmiar robót ma charakter dokumentu 

pomocniczego w stosunku do projektu budowalnego. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem 

budowlanym. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych 

projektem budowlanym. 

4. KOSZTORYS OFERTOWY należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wg poniższego wzoru: 

Lp Podstawa 
wyceny 

zgodna z 
odpowiednią 

pozycją w 
STWiOR 

Opis Jednostk
a miary 

llość Cena 
jednostkowa z 
narzutami bez 
podatku VAT 

(zł) 

Wartość (zł) 
(5x6) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

1.       

2.       

 
5. Wykonawca w Formularzu oferty poda cenę całkowitą oraz dane wyjściowe                                do 

kosztorysowania, zastosowane do obliczenia cen jednostkowych: Rg, Z, Kp, Kz (Rg - roboczogodzina w 

PLN, Z – zysk w %, Kp – koszty pośrednie w %, Kz – koszty zakupu w %). Wszystkie pozycje KOSZTORYSU 

OFERTOWEGO muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia szczegółowej kalkulacji 

cen jednostkowych dla wybranych pozycji lub przedstawienia kosztorysu ofertowego wykonanego 

metodą kalkulacji szczegółowej (R, M, S), na każdym etapie postępowania albo realizacji zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12.9. W przypadku, gdy Wykonawca przy wycenie przedmiotu zamówienia stwierdzi rozbieżności lub 

błędy w załączonej dokumentacji budowlanej powinien zwrócić się do Zamawiającego                 

o udzielenie wyjaśnień w trybie ustawowym. Jeżeli Wykonawca nie zwróci się z zapytaniem        

w ustawowym terminie, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca nie kwestionuje zakresu 

robót opisanych w rozdziale III SIWZ. W takiej sytuacji to Wykonawca ponosi ryzyko braku 

wyceny w swojej ofercie zakresu wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia.  

12.10. Wszystkie ceny jednostkowe wraz z narzutami (Rb, Z, Kp, Kz) określone przez Wykonawcę  

w kosztorysie ofertowym zostaną ustalone na czas realizacji umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

12.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
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12.12. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, liczbowo, niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dodatkowo cenę należy podać 

słownie w Formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

12.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną słownie a ceną podaną liczbowo, Zamawiający 

uzna za wiążącą cenę podaną słownie.  

12.14. Rozliczenia między stronami umowy będą prowadzone wyłącznie w walucie PLN.  

12.15. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.   

12.16. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z ofertą składa się Pełnomocnictwo. 

12.17. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie 

błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej 

treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i 

zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.18. Ofertę należy sporządzić tak, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem 

terminu otwarcia ofert. 

12.19. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.20. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

12.21. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: „Przebudowa 

drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RG.271.9.2020. Nie otwierać przed upływem 

terminu otwarcia ofert    15.06.2020 r. godz. 10:00 

 

12.22. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

12.23. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizacje 

zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie”  

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RG.271.9.2020.  

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 15.06.2020 r. godz. 10:00 
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Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 

oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych                   

do reprezentowania Wykonawcy.  

12.24. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację 

zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie”. 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RG.271.9.2020.  

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” 15.06.2020 r. godz. 10:00 

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy. 

12.25. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów            

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.              

W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy 

(firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

12.26. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnów,   

b) termin składania ofert: do dnia 15.06.2020 r.  do godziny 09:00 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10:00  

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta 

lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 

kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 



 

 

Strona 21 z 31 

 

13.4. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane 

będą w pierwszej kolejności. 

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte 

przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

14.1. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku                         

(z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej. 

 

 

14.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

14.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

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

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.   

14.4. Cena oferty jest ceną kosztorysową. 

14.5. Cena nie podlega waloryzacji 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ           
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

1) Kryterium „Cena” w PLN: 

W celu przydzielania punktów w kryterium  „Cena ” należy: 
        -  ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej największą ilość, tj. 60 punktów; 

               - pozostałym ofertom przydzielić punkty w kryterium „Cena” na podstawie obliczenia udziału   
                 procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg  wzoru: 

       
cena  oferty z najniższą wartością  

 ilość punktów za cenę oferty  =   ---------------------------------------------  x  60 
      cena badanej oferty 

 

2) Kryterium „Termin gwarancji  w miesiącach: 

             W celu przydzielenia punktów w kryterium  „Termin gwarancji” należy: 
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            - ustalić zaoferowany termin gwarancji  na podstawie Załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz   
              Ofertowy” i przydzielić ofercie w tym kryterium ilość punktów wg niżej wymienionych zasad tj.: za  
              zaoferowany termin:  

   24 m-cy - „Termin gwarancji” - 0 punktów 
   36 m-cy  -   „Termin gwarancji”  - 5 punktów,   
   48 m-cy  -   „Termin gwarancji ”  - 20 punktów 
   60 m-cy  -   „Termin gwarancji” - 40 punktów 

 
Termin gwarancji  nie może być  krótszy niż 24 m-ce i dłuższy niż 60 m-cy 

 
3) Oferta zostanie oceniona  na podstawie  kryteriów: „Cena” i  „Termin Gwarancji”. 
Dla  każdej oferty dokonuje się  podsumowania punktów wynikających z obliczeń 
przeprowadzonych  na podstawie poniższego wzoru: 
     

S = C + G 
 
C – uzyskane punkty w kryterium  „Cena” 
G – uzyskane punkty w kryterium  „Termin Gwarancji” 
S - Suma uzyskanych punktów   
 
Oferta, która uzyska najwyższą  ilość punktów  zostanie uznana za najwyżej ocenioną. 
 
 
 Na podstawie powyższych obliczeń ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. ofertę o największej ilości 
punktów). 
 

15.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

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

15.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane        w 

złożonych ofertach. 

15.4. Za najkorzystniejszą Zamawiający  uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. 

16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

(dotyczy Konsorcjum, Spółek Cywilnych) , 

c) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby 

skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie 

robotami budowlanymi 
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d) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.  Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem             

na rachunek bankowy Zamawiającego  

   13 8644 0000 0000 2121 2000 0130  

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). Z wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego 

wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi nr 104383D – ul. 

Asnyka w Chojnowie”  Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  RG.271.9.2020  

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

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 2020 r., 

poz. 299 tj.). 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których 

mowa w pkt 17.3. lit. b)-e) SIWZ, Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. 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). 
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17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi ( tj. na okres   60 m-cy za wady) wynosi 

30% wysokości zabezpieczenia. 

17.6. Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania  umowy na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  w przedmiotowym zamówieniu licząc od dnia 

odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

 

17.7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 17.3. lit. b)-e) SIWZ musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

17.8. Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

17.9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                         

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

17.10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 17.3. SIWZ. Zmiana formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.11. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy    

w sprawie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację 

zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie”.  Oznaczenie sprawy 

(numer referencyjny): RG.271.9.2020”    

17.12. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. 

17.13. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy 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 
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było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

18. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 

gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp. 

19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
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bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte        

na korzyść jednej ze stron. 

19.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy      

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny         

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 

zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ 
ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY 

Zamawiający nie przewiduje przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN). 

23. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

24. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP 

19.8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a  ustawy Pzp  Zamawiający  wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy   
zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – kodeks pracy – pracowników wykonujących prace budowlane, objęte  przedmiotem  niniejszego 
zamówienia tj. brukarzy, rurarzy oraz operatorów  maszyn.  

24.2.  W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę należy złożyć Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
wykonujących wskazane czynności w ust. 25.1. Wykaz musi jednoznacznie wskazywać pracownika oraz 
zakres wykonywanych przez niego czynności oraz okres zatrudnienia – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 
7 do SIWZ, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących    w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. Wykaz (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony) Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje tj.: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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24.3 W przypadku zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w Załączniku nr 
7 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia  listy nowych pracowników tj.: 
brukarzy, rurarzy oraz operatorów maszyn   w terminie 7 dni od dokonania zmiany  oraz dołączyć  
kopię umowy  poświadczoną za zgodność z oryginałem  odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę. Wykaz (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony) Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje tj.: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

24.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa  pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy lub Podwykonawcy o złożenie w 
wyznaczonym terminie: 

1) poświadczoną za zgodność  z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
wykaz (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje tj.: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (ZUS), 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych  osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

         Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dokumentów wymienionych w niniejszym 
ustępie w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia Pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy. 
24.5. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie spełniania warunku zatrudnienia na 
umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Wykonawca lub Podwykonawca 
będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć w szczególności: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (ZUS), 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych  osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

 
3)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.  

24.6. Brak kopii umowy/umów o pracę, zaświadczenia z ZUS lub dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ZUS,  będzie traktowane jako nie 
wykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem kary 
umownej w wysokości 100,00 zł (sto złoty) za każdy dzień opóźnienia. 
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W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

25. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 PZP. 

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

26. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

27. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ 
DOKONANO WYBORU WYKONAWCY. 

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

wyboru Wykonawcy określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 6 

do SIWZ. 

28. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA 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 
(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), ZWANE 
DALEJ „ROZPORZĄDZENIEM 2016/679”. 

28.1. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 

rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Wykonawcy (osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego Pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też 

informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i 

potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 

28.2. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych  

      osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz.U. z 2098 r. poz. 1781z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2016/679. 

28.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający – Gmina Miejska 

Chojnów: 

a) tel. 76 8188 285, 

b) fax. 76 8187 515, 

c) e-mail: , 

d) adres strony internetowej: www.chojnow.eu; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest : Radosław Kichewko 

- adres e-mail: ido@chojnow.eu 
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3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego ; 

4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;   

5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio tych osób 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 

8) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia 2016/679; 

9) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 

2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.  

28.4.  Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679,          

w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI,             

do upływu terminu do ich wniesienia. 
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28.5. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

28.6. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

28.7. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

28.8. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 
rozpowszechnianiem. 

28.9. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą 

być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do 

przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. 

28.10. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane   

w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

28.11. Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,           

z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności,     

o których mowa w art. 8 ust. 3-5, stosuje się odpowiednio. 

28.12. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia 

tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

28.13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

28.14. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 

którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 

29. INFORMACJA O WYPEŁNIENIU W POSTĘPOWANIU OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA 
2016/679. 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(9)ust(1)&cm=DOCUMENT
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29.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym 

również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 

4 rozporządzenia 2016/679). 

29.2. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 

2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 

14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. 

29.3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 

2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z ubieganiem się Wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, 

Wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca składa w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

30. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ –  Formularz  oferty - wzór 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp -  wzór 

3) Załącznik nr 3A do SIWZ - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór 

4) Załącznik nr 3B do SIWZ - Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór, 

5) Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych – wzór, 

6) Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę  do realizacji zamówienia  

odpowiedzialnych  za kierowanie robotami budowlanymi - wzór, 

7)    Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa w sprawie zamówienia publicznego -  wzór, 

8)  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia -

wzór 

 

 

 

 

 


