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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  
 

Gmina Myślenice  
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice  
  
tel. (+48) 012 639 23 00,   
fax (+48) 012 639 23 05,  
http:// www.myslenice.pl  
e-mail: info@myslenice.pl   
   

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia.  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 

1579 z późn.zm.), w dalszej części SIWZ zwanej ustawą Pzp. Jakkolwiek wartość szacunkowa 

zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro jednak mając na uwadze inne zadania 

inwestycyjne o zbieżnym z niniejszym zamówieniem przedmiocie zamówienia, Zamawiający 

traktuje niniejsze zamówienie jako część większego zamierzenia inwestycyjnego w związku z 

czym stosuje się przepisy ustawy pzp. 

2. Zamawiający zamieści, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na 

okoliczności jego udzielania na stronie Zamawiającego  http:// www.myslenice.pl/ - zakładka     

samorząd/ zakładka zamówienia publiczne/ przetargi.  

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ  

w stosunku do ustawy pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie odpowiednie 

zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy ustawy i aktów wykonawczych. 

4. Opis przedmiotu zamówienia.   
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.:  
    „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice –   
      wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”. 
  

Wykonanie remontu drogi żwirowej poprzez ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu na działkach nr 
422/7, 422/31, 422/25, 422/26 w miejscowości Trzemeśnia o dł. około 200 mb, polegającej na 
ułożeniu warstwy wyrównawczej z kamienia łamanego, wałowanie, skropienie podbudowy 
emulsją, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, położenie korytek, kraty, regulacja włazów, 
zasuw.  

 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III niniejszej SIWZ – Dokumentacja 

techniczna w tym: projekty, STWiORB, opinie, uzgodnienia, przedmiar robót. 

3.   Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na 

którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji 

lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 

Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej 

nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

45233140-2 Roboty drogowe,  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej, 

http://www.myslenice.pl/
mailto:info@myslenice.pl
http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,%20ogłoszenie
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-drogowe-6724
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-naprawy-drog-6726
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wymiana-nawierzchni-drogowej-6737


„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

Część I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (IDW) 

 
 Strona 5 / stron 42 

 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 
 
5.    Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:  

a) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB); 

b) przedmiarem Robót; 

c) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, normami i standardami. 

6.  Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcę obciążają 

obowiązki szczegółowe, wskazane w zapisach Części II SIWZ – wzór umowy.   

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy  

o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie 

realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo 

budowlane. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji regulują postanowienia 
Wzoru umowy tj. Części II niniejszej SIWZ.  

9. Równoważność: 

Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne 
dla systemów i urządzeń, wskazanych w SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające 
obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści 
dokumentacji projektowej, przedmiarach/wykazie płatności i STWiORB, stanowiących opis 
przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. 
Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne 
do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w 
ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż 
wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 
zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. 
innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 
użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, 
systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie 
założenia techniczne STWiORB. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest 
równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na 
Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne 
nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w świetle 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako 
nieodpowiadająca treści SIWZ. 

 

5. Zamówienia częściowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art. 67 ust 1 pkt 
6) ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, do 
wartości 50% zamówienia podstawowego w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-nawierzchni-drog-6734
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-przygotowania-terenu-pod-budowe-i-roboty-ziemne-6351
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podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, a to w szczególności, lecz nie ograniczając 
się do nich, robót polegających na wykonaniu dodatkowych robót ziemnych, robót lub koniecznych dla 
robót dostaw związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw łamanych, robót lub koniecznych dla 
robót dostaw z zakresu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych lub betonowych. 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej.    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.     

8. Termin wykonania zamówienia.    

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy. 

2. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni. 

3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi nie mniej niż  
60 miesięcy (Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i rękojmi – podlegający 
punktacji w ramach oceny ofert zgodnie ze wskazaniami pkt 26 IDW). Gwarancja jakości 
rozpoczyna bieg w dniu następnym po wystawieniu (bez uwag) Świadectwa Przejęcia Odcinka 
dla odpowiednich Odcinków. Rękojmia rozpoczyna bieg w dniu następnym po wystawieniu (bez 
uwag) Świadectwa Przejęcia Odcinka dla odpowiednich Odcinków.). 

4. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w Tomie II niniejszej SIWZ. 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków. 

 
1.  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie  
z art. 22 ust. 1 i ust 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

3) zdolności technicznej lub zawodowej;   

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków:  

1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej jedną robotę 
budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie 
budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ciągu pieszo-rowerowego o 
nawierzchni bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 60.000,00 zł netto.     

Uwaga: W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż 
określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia 
postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 
wszczęcia postępowania o zamówieniu.  

 Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 

 Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. 

 http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 

 
2) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej 

zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj.; 

 
Kierownik budowy – 1 osoba:     

 Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w 

specjalności w specjalności drogowej bez ograniczeń;  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika 

budowy dla co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi 

niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie budowy/rozbudowy/ 

przebudowy/modernizacji ulicy, drogi lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni 

bitumicznej o wartości inwestycji co najmniej 60.000,00 zł netto.   

 

Uwaga; Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, 
poz. 1278).  

Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed 
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia 
lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji  
w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się 
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych  
w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia  
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). 

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu 
terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego 
należy rozumieć jako okres trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania czynności w 
charakterze kierownika budowy/robót w trakcie faktycznej realizacji projektów lub robót. 
Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 5 do oferty 
Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi 
kierował dany specjalista. Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym 
okresie czasu, którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie 
jednej usługi/czynności w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż 
zdublowane okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu.  

Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka 
polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy 
Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe  
i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy,  
a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i 
dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć 
pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być 
biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, 
ekonomicznych i prawnych. 

3) Zamawiający nie precyzuje warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.2) dotyczącego sytuacji 
finansowej lub sytuacji ekonomicznej, a co za tym idzie nie określa w tym zakresie wymagań. 

4) Zamawiający nie precyzuje warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.1) dotyczącego 
kompetencji lub uprawnień a co za tym idzie nie określa w tym zakresie wymagań. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej lub zdolności 
finansowej oceniany będzie łącznie.  

6. 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 innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 6) powyżej 
wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór niniejszego zobowiązania 

stanowi złącznik nr 6 do IDW);  

2) Zamawiający pozytywnie oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  

i ust.5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

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

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego (nie krótszym, niż 5 dni):  

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ, w zakresie w jakim polegał na zdolnościach 
udostępnianych przez podmiot trzeci. 

9. Z uwagi na powyższe Zamawiający wymaga, aby w załączonym do oferty zobowiązaniu Wykonawca 

określił: 

1) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu;   

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;   

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 

Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać jakie zasoby podmiot udostępnia i na 
jakich zasadach, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia z treści zobowiązania musi wynikać deklaracja 
faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 

Wykonawca, poprzez treść przedstawionych dokumentów, musi wykazać realny 
sposób, w jaki jest przewidziane korzystanie ze zdolności innych podmiotów trzeciego 
tzn. realny sposób w jaki inny podmiot gwarantuje Wykonawcy rzeczywisty dostęp do 
swoich, udostępnianych, zdolności w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia.   

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawił w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 10 niniejszej IDW.     

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń  
i dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.   
  

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw wykluczenia.    

 
1. Dokumenty składane na podstawie art. 25 ust 1 pkt 3) w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć:   

1) stosowne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone w oparciu o wzór 
stanowiący załącznik nr 2 do IDW oraz  
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2) stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do IDW oraz 

3) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując 
spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.3) polega na zdolnościach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, z 
zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy pzp, oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni 
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zaznacza się, iż wraz 
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12) - 23) ustawy pzp (obligatoryjne podstawy 
wykluczenia) oraz podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp 
(fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez Zamawiającego). 
 

Uwaga: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub ust. 5 pkt 1) ustawy, 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. Powyższego 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.  

 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.    

Uwaga 1: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;  

Uwaga 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 w 
składanym oświadczeniu zamieszcza informacje o tych podmiotach ;  

 
2. Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3) - Zamawiający 
informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;  

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp;  

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3A do niniejszej IDW; 
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4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3B do niniejszej IDW;  

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp; 

Uwaga 1: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Uwaga 2: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów.  

Uwaga 3: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej  
tj. 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. Jeżeli wykonawca, którego oferta w toku 
procedury odwróconej została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od 
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

Uwaga 4   Zamawiający zastrzega, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, a jeżeli będą zachodzić zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Stosownie do treści § 7 i 8 rozporządzenia 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), Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast 

dokumentów:  

1)  o których mowa w pkt 10.2.1) [odpowiednik informacji z KRK] składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, dokumenty te 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

2)  o których mowa w 10.2.20 [odpowiednik odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej] składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokumenty te 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

Uwaga 1: Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub  
w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, 
wskazane  w pkt 10.2.1) i 10.2.2), nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
10.2.1) lub 20.2.2) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania 
tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego.  

Uwaga 2: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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których dotyczą dokumenty wskazane 10.2.1), składa dokumenty, o których mowa  
w 10.2.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy  
w państwie, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.   

Uwaga 3: Oświadczenia wymagane niniejszą IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  
w art. 22a pzp składane są w oryginale.  

Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że poświadczenia za zgodność  
z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 - 10.5 niniejszej IDW, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub 
oświadczenia wskazane przez Wykonawcę a pobrane samodzielnie przez 
Zamawiającego będą sporządzone w języku obcym, to w takim przypadku 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 
dokumentów.   

4. Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu niżej wymienionych 
dokumentów: 

  

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.3) 
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW;  

Uwaga; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej IDW, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz 
wykształcenia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w 
oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5a do niniejszej IDW.  

 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 
ustawy Pzp).     

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych 

Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 IDW. 
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2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolność techniczna lub zawodowa Partnerów 
będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w tym zakresie. 

3. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  

4. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z 
Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.  

5. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie wiązać wszystkich 
Partnerów. 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, 
zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją 
Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące 
postanowienia dotyczące: 

1) Określenia celu i przedmiotu umowy. 

2) Oznaczenia czasu trwania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 
realizujących umowę obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym 
postępowaniu. 

3) Ustanowienia lidera Wykonawców wspólnie realizujących umowę (zaleca się, aby był nim 
Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i 
jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i 
każdego z osobna. 
  

4) Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego w 
zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

5) Wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek Wykonawcę wspólnie 
realizującego umowę do czasu wykonania zamówienia. 

6) Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Wykonawcę 
wspólnie realizującego umowę.  

7) Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

 

 

12. Wadium  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 2.000,00 zł. 

 

2. Forma wadium.  

1) Wadium może być wniesione w jednej lub 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 (tekst jedn. Dz. 

U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja 

i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem  

i winna zawierać, między innymi następujące elementy: 
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich 

siedzib; 

b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; 

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; 

d) kwotę gwarancji/poręczenia; 
e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; 

f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż: 
(i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 

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

 (ii)  Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, lub 

(iii)  Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, lub 

(iv)  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

 
5) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno 

opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu 
gwarancji/poręczenia; 

6) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

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

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice 
Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 

 
Tytuł przelewu musi wskazywać nazwę i numer postępowania w związku, z którym wnoszone jest 
wadium tj.: wadium w postepowaniu na roboty budowlane pn.:  
  

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
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2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć  

w oryginale dołączonym do oferty, zaleca się złożenie oryginału w odrębnej kopercie składanej 
wraz z ofertą (celem bezpiecznego zdeponowania u Zamawiającego) oraz umieszczenie  
w ofercie kopii oryginału dokumentu wadium.  

4. Termin wniesienia wadium. 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty 
na podstawie art. 87 ust 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 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. 

2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 
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6. Utrata wadium.  

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 

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

2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie;  

3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia dla każdej części zamówienia z osobna w 
wysokości 5 % ceny podanej w ofercie Wykonawcy dla danej części zamówienia. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy.  

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice 
Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 

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

wadium na poczet zabezpieczenia.  

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

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej 
odpowiednio treść pkt.12.2.2) IDW z wyłączeniem pkt. (i) – (iv) oraz zastrzeżeniem postanowień 
ppkt 9 poniżej.  

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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9. Zamawiający zastrzega; 

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

- w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka musi nastąpić nie później niż w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie 
potwierdzone podpisaniem ostatniego protokołu odbioru końcowego dla robót. Jednocześnie 
Zamawiający zastrzega, iż pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
stanowiącą równowartość 30% wysokości ustanowionego zabezpieczenia. Kwota, ta zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

14.  Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego.  

 

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

15.   Opis sposobu przygotowania oferty.   
 
1. Wymagania podstawowe.   

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

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, że jeżeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby, pod rygorem odrzucenia oferty. 

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

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

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

2. Forma oferty.  

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż 
A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone  
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW  
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 
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3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

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

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

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
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 za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW są składane w formie oryginału. Zgodność 
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona za zgodność zgodnie z zasadami wskazanymi w 10.5 niniejszej IDW. 

W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 
należy umieścić klauzulę „za zgodność z oryginałem”. 

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

9) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci. 

10)  Wymagane jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w 
skład oferty. 

 

3. Zawartość oferty.  

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

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

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do niniejszej IDW; 

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do 
niniejszej IDW; 

d) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując 
spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.3) polega na zdolnościach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych; 

e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru; 

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

g) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

h) sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy,  

2) Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia 
wezwie Wykonawcę lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.; 
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a) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie takie 
sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej IDW – składane 
jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej – składany zgodnie z pkt 10.2.3) IDW na wezwanie Zamawiającego; 

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, składane zgodnie z pkt 
10.2.3) IDW na wezwanie Zamawiającego, sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3A do IDW. 

d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne składane zgodnie z pkt 10.2.4) IDW 
na wezwanie Zamawiającego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3B do IDW. 

e) wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do IDW – składany zgodnie z pkt 10.4.1) na wezwanie 
Zamawiającego; 

f) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  
w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 wraz z informacjami na temat tych osób oraz 
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w oparciu o wzór 
stanowiący załącznik nr 5a do niniejszej IDW– składane na podstawie pkt 10.4.2) IDW 
na wezwanie Zamawiającego; 

g) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienionych w lit b) – d) powyżej, w celu 
wykazania braku istnienia, wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia,  
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału  
w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu 
trzeciego - składane na podstawie pkt 10.2 IDW na wezwanie Zamawiającego; 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

1) 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. Jednocześnie Wykonawca 
musi wykazać, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ  

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ płynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
terminie składania wniosku, o którym mowa w ust. 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust.1). 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

5) Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania wykonawców 
nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi 
na pytania zadane w tej formie. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 
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1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści 
zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja. 

2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
 zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

3) Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ 
oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja. 
Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

17. Zebranie Wykonawców.  

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

       Pan Konrad Skiba  

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w sekretariacie Urzędu Gminy Myślenice, 
ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  19.10.2018 r  do godz.  10:00 

 

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

Gmina Myślenice  
ul. Rynek 8/9, 

32-400 Myślenice   
 

 

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane: 
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 nr ref. INW 271.32.2018  

 

Nie otwierać przed dniem:19.10.2018 10:00    

(wpisać datę i godzinę wyznaczoną jako termin otwarcia ofert)  

 

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

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.   
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert.  

2. Zmiana złożonej oferty.  

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” 
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 
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Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w pok. nr 15 Urzędu Gminy Myślenice, ul. 

Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w terminie:  

 

w dniu  19.10.2018 o godz.  10:15 

 

22. Tryb otwarcia ofert   

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 
oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia, warunki gwarancji i 
płatności zawarte w ofertach. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach.  

  

23. Zwrot oferty.    

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę  
o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania.  

 

24. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane będzie po wyborze 
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oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

25. Opis sposobu obliczenia ceny.   

1.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

2.  Cena oferty ma charakter kosztorysowy. 

3.  Oferowana cena powinna być sporządzona w oparciu o niniejszą SIWZ, na podstawie zestawienia 

planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe). 

4.  Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej w oparciu o przedmiar robót. Cena 

ofertowa wynikać ma z załączonego do oferty kosztorysu szczegółowego sporządzonego w 

oparciu o przedmiar robót. W kosztorysie należy uwzględnić i wycenić wszystkie pozycje 

przedmiaru. Cena poszczególnych zakresów robót musi uwzględniać wszystkie składniki kosztów 

niezbędnych do ich wykonania. Pominięcie lub brak wyceny którejkolwiek pozycji przedmiaru 

Zamawiający uzna za sprzeczność oferty z SIWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

5.  Wykonawca nie może zmieniać opisu pozycji przedmiaru oraz wprowadzać modyfikacji przedmiaru 

robót. 

6.  Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy 
dokumentacji, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót i w 
razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi  
i zauważone nieścisłości.   

7.  Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ, w szczególności wynikające  
z dokumentacji projektowej oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez 
wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych  
w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku  
w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania terenu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, 
cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, 
uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie 
inne koszty.  

8.  Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania  
i zobowiązania zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 
zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane, i że odpowiednio 
wycenił pozycje kosztorysu.   

9.  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy, który powinien zawierać 
wycenę elementów robót z podaniem ich ilości, cen jednostkowych i wartości. Ceny jednostkowe 
określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym obowiązywać będą przez okres ważności 
umowy. 

10.  Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); tzn.: Cena to wartość wyrażona w 
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 
usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

11.  W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 
zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, i który na Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, 
Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów 
i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) mówiącym o 
cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, 
która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

12.  Cenę należy obliczyć w sposób, zgodny aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym 
zakresie; w szczególności przepisami; Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 
usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku poz. 1485) 



„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

Część I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (IDW) 

 
 Strona 21 / stron 42 

 

oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku 
od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2013.1722 z późn. zm.). 

13.  Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
niniejszego IDW wynikająca z wypełnionego kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego 
w oparciu o przedmiar robót. 

14.  Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

15.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II 
niniejszej SIWZ, tj.: wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

26. Kryteria oceny ofert.  
  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w oparciu o przepisy art. 89 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o nastepujace kryterium: 

1) Najniższa Cena (C):             waga kryterium – 60%,  

2) Okres Gwarancji i Rękojmi (G):           waga kryterium – 40 %  

 

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C): 

Porównywaną ceną będzie cena brutto.  

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty “i”; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” – 60  

 

4. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (G): 

za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 60 miesięcy –      0 punktów, 
za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 72 miesiące –    20 punktów, 
za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 84 miesiące –    40 punktów. 
 
6.  Ostateczna ocena punktowa Oferty. 

Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą 
ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne kryteria: 
 

 Pi = Σ Pi (X) 
gdzie : 

Pi ocena punktowa Oferty "i"; 

Σ Pi (X) suma ilości punktów jakie otrzyma Oferta "i" za poszczególne kryteria. 

 
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
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27. Oferta z rażąco niską ceną.  

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 
późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3)  wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;   

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

2. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, 
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,  
o których mowa w pkt. 1. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy.  

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

28. Uzupełnienie oferty.    
 

1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1, 25a ust 3 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie 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.  

2. Podobnie, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

3. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.  
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29. Tryb oceny ofert.   

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

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 poprawi w tekście Oferty: 
1)    oczywiste omyłki pisarskie, 
2)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3)  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. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 
26 ust. 3 i ust 3a ustawy Pzp. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert; 

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

2) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

 

30. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w 
stosownie do treści art. 24 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

31. Odrzucenie oferty. 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich  Wykonawców o wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 
4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności. 

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ oraz wynikajace z regulacji ustawy Pzp. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
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3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) unieważnieniu postępowania. 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
4. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 32.3 ppkt. 1), na stronie internetowej.  

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i 
termin podpisania umowy. 

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia.  

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej; 

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; 

2. Umowa jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ. 

3. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie 
wskazanych w części II niniejszej SIWZ.  

4. Umowa jest nieważna: 

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp; 

2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ z 
zastzeżeniem możliwości dokonania zmiany umowy na zasadach wskazanych w art. 144 
ustawy Pzp.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.  

7. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu: 

1)  dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2)  umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 11.7 niniejszej IDW, w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

3) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej odpowiadającej równowartości ceny 

całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż będzie ją utrzymywał w 

mocy przez cały okres realizowanej umowy.  

4) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby o których mowa w pkt. 9.2.2) IDW 
wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb 
samorządu zawodowego;  

Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od 
zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 
 

8. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do publikacji w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

 



„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

Część I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (IDW) 

 
 Strona 25 / stron 42 

 

34. Unieważnienie postępowania.  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiajacy zastrzega sobie możłiwość 
unieważaniania postępowania w sytuacji opisanej treścią art. 93 ust 1a ustawy pzp tj. jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały 
mu przyznane. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert; 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.  W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

35. Środki ochrony prawnej. 

1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1. niniejszej IDW są: 

a) odwołanie; 

b) skarga do sądu; 

 

2. Odwołanie. 

1) Zgodnie z art. 180 ust. 2 w przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

1) 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 ustawy Pzp 
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;  

2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy pzp. 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g 
ustawy pzp. 
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36. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

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

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie Prawo zamowień publicznych. 

37. Podwykonawstwo. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu przedmiotu 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie firm 
podwykonawców. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części 
zamówienia. 

4. Szczegółowe wytyczne dotyczące podwykonawstwa określone zostały w Części II SIWZ- Wzorze 
Umowy. 

38.  Klauzula informacyjna RODO  

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Myślenice ul. Rynek 
8/9, 32-400 Myślenice 

 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Janusz Dębowski, kontakt: adres 
e-mail: iod@myslenice.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – 
wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  
  

  (Nr Zamówienia INW.271.32.2018), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Wyjaśnienia: 
* 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

39. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p
. 

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 

 

Wzór Formularza Oferty; 

 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu; 

3.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

4.  Załącznik nr 3A Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem  
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

5.  Załącznik nr 3B Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne;  
 

6.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych spełniających warunek 
zdolności zawodowej i technicznej, w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie; 

7.  Załącznik nr 5 

Załącznik nr 5a  

Wzór wykazu osób; 

Wzór Informacji o osobach;  

8.  Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia – pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia 
zasobów; 

9.  Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - Lista podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca/ informacja 
Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej IDW. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

na roboty budowlane pn.: 
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 

– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  
    
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   

  
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Myślenice 
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona 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) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu na ………. 

a) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

b) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej modyfikacją; 

c) cena kosztorysowa Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi; 

bez podatku VAT (netto):...............................PLN  
(słownie:......................................................................................................PLN) 
plus należny podatek VAT ....... % w wysokości.........................PLN 
(słownie: …………………………………PLN)  
co stanowi łącznie całkowitą cenę  Oferty  (z podatkiem VAT)  
brutto):..............................PLN (słownie: ...................................................PLN), 

d) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia; 

e) zobowiązuję się do udzielenia gwarancji dla wykonanego przedmiotu zamówienia opisanego 
postanowieniami części II SWIZ (wzór umowy), a oferowany przez nas okres gwarancji i 
rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi: 

60 miesięcy, 

72 miesiące, 

84 miesiące
2
    

(W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia dwóch z podanych trzech terminów, Zamawiający 

przyjmie do oceny oferty największy najdłuższy z nieusuniętych/nie przekreślonych terminów) 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
2
 Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne. 
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f) zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie, tj. w terminie do 10 października 2018 
r.  

g) jestem związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert; 

h) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, w tym określone w 
umowie warunki płatności; 

i) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w 
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się 
zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW; 

j) składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]

3
; 

k)  nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia; 

l) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.), [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 
postępowania]

4
; 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
zastrzeżonych/ ponadto należy wykazać, 

iż informacje zastrzeżone stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa 

Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

1    

2    

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

5
:  

l.p. Nazwa części zamówienia  Firma podwykonawcy  

1   

2   

n) Oferta została złożona na [.................]
6 
ponumerowanych stronach. 

o) Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  
    RODO

7
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio    

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

8
 

 

5. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

                                                 
3 Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.  
4 Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne. 
5 Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne. 
6 Wypełnia Wykonawca. 
7
 Rozporządzenie 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). 
8
 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 
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imieniu Wykonawcy(ów)  imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu  

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
na roboty budowlane pn.: 

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

     
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   
 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Myślenice 
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice  

 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
9
:        

 

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

   

   

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

    
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy pzp. 
 

(albo) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………………………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………… 

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

PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      
Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust 1 pkt 23) ustawy pzp poprzez przedstawienie informacji o przynalezności /braku 
przynależności do grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

                                                 
9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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informacji z otwarcia ofert, względnie w tym terminie zobowiązuje się przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp.  
 
(albo) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp, a jednocześnie oświadczam, że w związku  
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………........... 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Informuję, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………..……………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu  

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
na roboty budowlane pn.: 

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Myślenice 
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 
 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
10

:        
 

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

   

   

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  

Spełniam(y) określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:  

 
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 

– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  
     

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt …… IDW (Tom SIWZ) (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………….……………………………… 
..……………………………………………………………………………… 
w zakresie i na zasadach wskazanych w załączniku sporządzonym w oparciu o wzór stanowiący 
załącznik nr 6 do IDW. 
 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      

                                                 
10 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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 Załącznik nr 3A – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec 
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
na roboty budowlane pn.: 

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

    
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Myślenice  
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
11

:        
 

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

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

wobec w/w Wykonawcy nie został orzeczony tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
 o zamówienia publiczne.  

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
11 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 3B – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec 
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne;  

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

na roboty budowlane pn.: 
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 

– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

    
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Myślenice  
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
12

:        
 

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

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Wobec w/w Wykonawcy nie został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzji 
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. 

 

(w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca przedkłada dokumenty potwierdzające 
dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności). 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

na roboty budowlane pn.:  
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 

– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”   

   
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   
 
ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Myślenice  
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 

 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
13

:        
 

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

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

wykonałem(wykonaliśmy) następujące główne usługi: 

L.

p. 

Nazwa 

inwestycji/ 

robót/  

Wartość 

robót w PLN 

Przedmiot robót 

wraz z krótkim 

opisem
14

  

Data wykonania Podmiot na rzecz, 
którego roboty 

zostały wykonane   
(nazwa, adres) 

Nazwa 

Wykonawcy
15 

 

począte

k (data) 

zakończe

nie (data)  

1.        
 
UWAGA – Zgodnie z treścią § 2 ust.4 pkt 1)  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ) - Zamawiający wymaga wskazania w Wykazie co najmniej robót, 

spełniających warunek zdolności technicznej o którym mowa w punkcie 9.1.3) IDW, wykonanych  w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie oraz załączenia dla tych robót dowodów, określających czy roboty te zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      

                                                 
13 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
14 Przedmiot i opis wykonanych usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia 

warunków określonych w pkt.9.1.3) IDW. 
15 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego. 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

na roboty budowlane pn.:  
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 
– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gmina Myślenice 
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 
 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
16

:        
 

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

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby (Kluczowi Specjaliści): 

 

l.p. 
Zakres wykonywanych czynności przy 

realizacji niniejszego zamówienia 
Imię i nazwisko 

podstawa do 

dysponowania 

osobą 

(zasób własny/ 

udostępnienie przez 

inny podmiot)  

1 
Kierownik budowy  

 

  

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      

  

                                                 
16 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 5a – wzór informacji o osobach, skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego.  

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

na roboty budowlane pn.:   
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 

– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

    
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Myślenice 
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 
 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
17

:        
 

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

   

   

 

Informacje 
Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru, informacje o osobach, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu niniejszego zamówienia, wskazanych w załączniku nr 5 do IDW (Specjaliści – kierownicy 

robót/budowy).  

 

Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań IDW. 

Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego w pkt. 9.2.2) IDW 

okresy doświadczenia zawodowego kolejnych osób. 

KIEROWNIK BUDOWY  

 

Imię i nazwisko osoby: ..................................................................................................................... 
 
Zakres czynności w przedmiocie zamówienia ………………………………………………………… 
 
Wykształcenie:.................................................................................................................................... 
 
Numer i dokładna nazwa posiadanych uprawnień oraz data ich uzyskania .……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Biegła znajomość języka polskiego: TAK / NIE (Wykonawca skreśla niepotrzebne). 
Nazwa/parametry/zakres 
i lokalizacja inwestycji 
 

Wykonawca 
inwestycji 
 

Stanowisko 
 

   

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      

 

 

                                                 
17 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia 
zasobów 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY  

 

na roboty budowlane pn.:   
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 

– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”   

   
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Myślenice 
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
18

:        

 

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

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zobowiązujemy się do oddania 
Wykonawcy/Wykonawcom występującym wspólnie19* 

.....................................................................................................................................  
(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie)  

mającego/-ym siedzibę w ...........................................................................  

do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w postaci: 

a) zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie robót wskazanych w wykazie wykonanych 
robót stanowiącym załącznik nr 4 do oferty w pkt. …………………………… a tym samym 
zobowiązuję(my) się do faktycznego udziału w realizacji niniejszego zamówienia w formie 
……………………………………………………….. * w okresie od ………………. do ……………/ 
………………miesięcy

20
, 

* Należy wskazać w jakim charakterze/w jaki sposób/w jakiej formie podmiot trzeci udostępniający zasoby wiedzy 

i doświadczenia będzie faktycznie brał udział w realizacji zamówienia, bowiem powołanie się przez wykonawcę 
na zasoby podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten 
podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia.  

b) zdolności technicznej lub zawodowej w postaci osób zdolnych do wykonania zamówienia - 
wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 5 do oferty: 

 

W odniesieniu do każdego z punktów a), b) należy jasno określić: 

                                                 
18 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
19 Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie. 
20

 Wypełnia podmiot udostępniający w celu określenia okresu swojego udziału w realizacji zamówienia. 

L.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 
czynności 

Okres wykonywania czynności 

1.    

2.    

3.    
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1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 

3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4. czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy/ Wykonawcom 
występującym wspólnie przez różne Podmioty, zobowiązanie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do IDW, złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających.  

W sytuacji, gdy Wykonawca korzysta np. tylko z wiedzy i doświadczenia danego podmiotu przy pozostałych 

zasobach wskazanych w pkt b) lub c) niniejszego oświadczenia wpisuje się - nie dotyczy. 

 
PODPIS PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:  

 

l.p. 
Nazwa 

Podmiotu 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) podpisującej (ych) 

niniejsze zobowiązanie 

w imieniu Podmiotu 

Podpis 

osoby (osób) 

podpisującej (ych) niniejsze 

zobowiązanie w imieniu 

Podmiotu 

Pieczęć 

Podmiotu 

Miejscowość 

i data 

 
     

 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 7 - wzór – lista podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej co Wykonawca/informacja Wykonawcy, że nie należy do grupy 
kapitałowej 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

na roboty budowlane pn.:  
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 

– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  

    
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.32.2018   
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Myślenice 
ul. Rynek 8/9, 
32-400 Myślenice 
 

WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez

16
: 

 
Lp. 

 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 
Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

   

   

16
 Wykonawca modeluje tabelę w zależności od swego składu.  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy pzp  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty pn.:  

 
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 

– wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Trzemeśnia, etap 2”  
     

*oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 

1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z następującymi Wykonawcami, którzy 

złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 
1)  ______________________________________________________________________________  
2)  ______________________________________________________________________________  
 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ , 
że powiązania z w/w Wykonawcą/Wykonawcami: 

 ________________________________________________________________________________  
(nazwa i adres Wykonawcy) 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 
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oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Wykonawcy(ów)  

      

      
 

 

* oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym 
postępowaniu o udzielenia zamówienia. 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i data 

      

      

* - nieodpowiednie skreślić 

 

Uwaga: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 


