Zamawiający:
GMINA KŁOBUCK
z siedzibą:
Urząd Miejski w Kłobucku
42-100 Kłobuck,
ul. 11 Listopada 6,
POLSKA

telefon: +48–34–310–01–50;
fax : +48–34–317–26–61
e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl
adres internetowy: www.gminaklobuck.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IR.271.010.2016.SN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ POLEGAJACĄ
na:
wykonaniu dokumentacji projektów-kosztorysowej
wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pt.:
„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku”

przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t)
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro

zatwierdzam
……………………….

dnia ……...............2016 r.
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Ilekroć w SIWZ jest mowa o:
1/ Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Kłobuck reprezentowaną przez Burmistrza Kłobucka;
2/ Wykonawcy – należy przez to rozumieć 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/ dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć zbiór rysunków i opisów przedstawiających obiekt
budowlany, który ma powstać lub ulega zmianom po wykonaniu robót budowlanych;
4/ projekcie budowlanym - należy przez to rozumieć dokument formalny, przedstawiający przewidywane
rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód
i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę
5/ projekcie wykonawczym - należy przez to rozumieć projekt, który uzupełnia i uszczegóławia projekt
budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych;
6/ ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t)
7/ Zamówienia uzupełniające – udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt
6 ustawy, może nastąpić w przypadku gdy planowana ilość nadzorów autorskich (5) zostanie wyczerpana
a koniczność dalszego wykonywania nadzoru autorskiego będzie niezbędna.

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
strona
internetowa:
Godziny pracy:

Gmina Kłobuck
reprezentowana przez Burmistrza Kłobucka
42-100 KŁOBUCK, ul. 11 Listopada 6
+48 34 310 01 50;
+48 34 317 26 61
sekretariat@gminaklobuck.pl
www.gminaklobuck.pl
Poniedziałek, Środa, Czwartek - od godz. 730 do godz. 1530
Wtorek – od godz. 730 do godz. 1700;
Piątek - od godz. 730 do godz. 1400

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych a także z wydanymi na podstawie ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie: „Przetarg nieograniczony” - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy.
3. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym w zakresie budowy oświetlenia
ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do wysokości dz. nr
ew 417/1.
Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń,
decyzji, opracowań i zatwierdzeń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji oraz umożliwiających
Zamawiającemu zgłoszenie odpowiedniemu organowi robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę.
W celu ułatwienia lokalizacji i zobrazowania przebiegu drogi gminnej, wzdłuż której ma powstać oświetlenie,
udostępniono załącznik mapowy.
1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
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71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
2. Nazwa Przedmiotu Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem
inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku”
3. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje opracowanie:
3.1. Rozwiązań przedprojektowych
Ze względu na fakt, iż ul. Żabia w Kłobucku, jest drogą nieutwardzoną, a Zamawiający przewiduje
w przyszłości jej przebudowę, to Wykonawca projektując obwód oświetlenia ulicznego, winien tak
przewidzieć zasilanie opraw i posadowienie słupów, by jak najmniej kolidowało to z późniejszymi
robotami drogowymi. Dlatego też przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca ma obowiązek
przedstawić Zamawiającemu rozwiązanie koncepcyjne (tzw. opracowanie przedprojektowe), w którym
winna znaleźć się propozycja:
1) doboru słupów energetycznych (ich liczbę, parametry, miejsce posadowienia itp.);
2) doboru opraw oświetleniowych (Zamawiający przewiduje zastosowanie opraw typu LED);
3) sposobu sterowania oświetleniem itp.
Opracowanie to pozwoli Zamawiającemu uzgodnić założenia i rozwiązania projektowe;
3.2. Kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w skład
której wchodzi między innymi:.
1) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie wymaganym
do realizacji założeń zadania zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zgodna
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
5) część kosztorysowa (kosztorys inwestorski i przedmiar robót) zgodny z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie może zawierać założeń wskazujących znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”,
6) inne opracowania umożliwiające Zamawiającemu zgłoszenie odpowiedniemu organowi robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
7) ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej także jej wersji określa załącznik nr 9 do SIWZ – wzór
umowy.
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych,
2) określenie numerów działek objętych zakresem projektowania,
3) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
4) przygotowanie wniosku i uzyskanie z zakładu energetycznego warunków przyłączenia do sieci,
5) uzyskanie od właściciela terenu oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomościami na cele
budowy,
7) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie objętym umową,
8) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy).
a) nadzór autorski ma charakter opcjonalny,
b) nadzór autorski będzie pełniony na pisemny wniosek Zamawiającego, a Wykonawca jest
zobowiązany się do jego pełnienia przez cały okres wykonywania robót budowlanych
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realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB, aż do końcowego odbioru
wszystkich robót,
c) w razie skorzystania z prawa opcji nadzoru autorskiego Zamawiający zakłada 5 planowanych
pobytów na budowie oraz 3 nadzory rysunkowe.
9) ustalenie właścicieli (władających, zarządców) działek, w oparciu o informacje uzyskane od
Wykonawcy (ust.3.4 pkt 2), według stanu z ewidencji gruntów i budynków, będzie należało do
Zamawiającego.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności
wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności zgodnie z:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno–użytkowego,
4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
5) wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, wg
obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Całość dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia
30.09.2016 r. z zachowaniem następujących terminów kontrolnych:
1. w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić projekt
koncepcyjny (tzw. opracowanie przedprojektowe), po którego przedstawieniu Zamawiający w ciągu 10
dni zwoła zebranie Zespołu ds. oceny wykonanych na zlecenie Gminy dokumentacji w celu
zaopiniowania przedstawionego sposobu oświetlenia ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi;
2. w terminie 100 dni od daty podpisania umowy, wykonawca jest zobowiązany do złożenia kompletnego
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3. w terminie 100 dni od daty podpisania umowy, wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia
wniosku koniecznego dla uzyskania z zakładu energetycznego (TAURON Dystrybucja S.A.) warunków
przyłączenia do sieci OSD;
4. termin rozpoczęcia przez Wykonawcę pełnienia nadzoru autorskiego – na pisemny wniosek
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres
wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie, ponieważ przepisy prawa nie nakładają
obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia i w związku z
tym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania niniejszego warunku. Oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie, dokona na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji
projektowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na
odcinku co najmniej 500 m.
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Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie przedstawionych właściwych
dokumentów i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3.1. Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie, a oceny spełniania warunków
udziału w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dokona na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a w szczególności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu
budowlanego.
Uwaga:
1) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) a także ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), oraz w sytuacji określonej w art. 20a ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)
2) Zamawiający informuje, iż w przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy spoza terenu
Rzeczypospolitej, wskazane w niniejszym punkcie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
niniejszego zamówienia winny posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, bądź też do dyspozycji tych osób w kontaktach z
Zamawiającym, Wykonawca zapewni na własny koszt tłumaczy języka polskiego.
3) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia będących w dyspozycji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Ocena tego warunku będzie dokonywana na podstawie właściwego dokumentu przedstawionego przez
Wykonawcę na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej,
a oceny spełniania tego warunku dokona na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli Wykonawca wykaże brak podstaw do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia warunków wymaganych od
Wykonawców będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i
oświadczeń na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć
następujące dokumenty i oświadczenia:
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1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy –
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z
tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
1.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien złożyć
wykaz usług wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, tj.
wykonania co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie budowy oświetlenia ulicznego o długości co najmniej
500 mb. Przedstawiona dokumentacja winna być opracowana w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z
podaniem nazwy Zamawiającego, nazwy zadania, miejsca i zakresu wykonania, okresu realizacji
zgodnie z załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane należycie.
UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) Poświadczenie – z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lb usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej,
c) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa wyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww.
dowodów.
1.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. – Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Załącznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.
1.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich z nich przy wykonywaniu zamówienia
zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio:
Załącznik nr 7a do niniejszej SIWZ dla podmiotów zobowiązujących się do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie
wiedzy i doświadczenia,
Załącznik nr 7b do niniejszej SIWZ dla podmiotów zobowiązujących się do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie
potencjału osobowego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia.
2.1 W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2 W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy, jak
również art. 4 pkt 14 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo
2) informację/oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do
niniejszej SIWZ.
UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”:
1. grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez
tego przedsiębiorcę;
2. przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą,
choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w
art. 13,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
3. przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub
pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie
decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w
szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie
zysku przez takiego przedsiębiorcę.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na zasobach udostępnionych przez inne
podmioty na czas realizacji zamówienia. Jeżeli jednak Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, to zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
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Jeśli Wykonawca nie przewidział udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji części
zamówienia, to nie dołącza do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
3.1 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokumenty potwierdzające, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie z informacjami z pkt.3 ppkt.3.1
3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
4. Wykonawca jest zobowiązany załączyć informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
podatków i usług.
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego j.w. w informacji tej należy również podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty
podatku.
5. Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.1 W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, dokumenty wymienione w
pkt. 2.1 niniejszego rozdziału muszą być złożone przez każdego uczestnika konsorcjum oddzielnie, zaś
dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 1.1 niniejszego rozdziału Wykonawcy mogą złożyć łącznie.
5.2 Przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania, określone w art. 24 ust. 1 ustawy
odnoszą się do każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Oznacza to, że oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania musi zostać złożone oddzielnie przez każdego z
konsorcjantów lub przez pełnomocnika konsorcjum w imieniu każdego z konsorcjantów.
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5.3 Ponadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.4 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6. Inne zalecenia
6.1 Wszelkie dokumenty wymienione w Rozdziale VI winny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
6.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,
co do jej prawdziwości.
6.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4 Zamawiający wykluczy tych Wykonawców, którzy nie złożą oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 26
ust. 3 ustawy.
6.5 Zamawiający może wezwać na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
zobowiązani są przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych
dokumentów również faksem na nr fax: 34-317-26-61 lub drogą elektroniczną na adres mailowy
sekretariat@gminaklobuck.pl pod warunkiem, że zostaną potwierdzone niezwłocznie na piśmie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub maila uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. W takim przypadku
każda ze stron, na żądanie drugiej strony, ma obowiązek potwierdzić fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań i wyjaśnień wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego Zamawiający umieszcza na stronie internetowej http://bip.gminaklobuck.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie
internetowej http://bip.gminaklobuck.pl
6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Norbert Strzeszyna – tel. +48 34 310 01 83

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE / KONSORCJUM.
1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisami
art. 23 ustawy, w formularzu ofertowym należy:
1.1. zaznaczyć, że ofertę składa podmiot wspólny/konsorcjum,
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1.2. wymienić firmy wchodzące w skład podmiotu wspólnego/konsorcjum,
1.3. podać pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania podmiotu wspólnego/konsorcjum w
postępowaniu.
2. Wspólnicy podmiotu wspólnego / uczestnicy konsorcjum ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że
termin ten rozpoczyna się w tej samej chwili, a dzień składania ofert wlicza się do okresu związania
ofertą.
3. 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.
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 ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe
1.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
1.4 W celu ułatwienia lokalizacji ulicy Żabiej w Kłobucku i zobrazowania zakresu projektu oświetlenia
ulicznego, Zamawiający załącza mapę. (załącznik nr 10 do SIWZ). Załącznik ten należy traktować
wyłącznie pomocniczo.
1.5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Oferta musi być własnoręcznie
podpisana (każdy dokument i załącznik osobno) przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z
dokumentem rejestrowym lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, co musi być
potwierdzone załączonymi dokumentami.
1.6. Wszystkie poprawki muszą być jednoznaczne i naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej lub upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy.
1.7. Wzory dokumentów dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.
1.8. We wszystkich przypadkach, w których jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
1.9. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP protokół stworzony w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Wszystkie oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być złożone w oddzielnej
wewnętrznej kopercie lub oddzielone w złożonej ofercie, opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym
uczestnikom postępowania – tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
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1.9. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez
nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne
materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
1.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem
treści art. 93 ust 4 ustawy.
1.11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
1.12. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.
U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.): „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument
albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego (…) zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
1.13. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie,
opakowaniu (paczce), która będzie zaadresowana na Zamawiającego:
Urząd Miejski w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy

GMINA KŁOBUCK
oznaczenie sprawy: IR.271.010.2016.SN
Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy linii oświetlenia
ulicznego przy ul. Żabiej w miejsc. KŁOBUCK wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Nie otwierać przed dniem: 29.02.2016 godz. 12:00

2. Zawartość oferty
Kompletna oferta musi zawierać:
2.1 Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
2.2 Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
2.3 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.
2.4 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Ustawy –
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2.5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru stanowiącego – Załącznik
nr 3 do niniejszej SIWZ.
2.6 Wykaz usług wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na opracowaniu
dokumentacji projektowej w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami do posesji o długości co najmniej 900 mb opracowanej w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, z podaniem nazwy Zamawiającego, nazwy zadania, miejsca i zakresu wykonania, okresu
realizacji zgodnie z załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te
zostały wykonane należycie.
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2.7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ.
2.8 Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2.9 Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy) – sporządzony na
podstawie wzorów stanowiących Załącznik nr 7a lub Załącznik nr 7b do niniejszej SIWZ
Uwaga: Załączniki nr 7a lub 7b wypełniają ci wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.
2.10 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy,
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ.
2.11 Pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale VI – „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” niniejszej
SIWZ

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Kłobucku,
ul. 11 Listopada 6,
42-100 Kłobuck,
pok. nr 25 (I piętro) godziny pracy kancelarii (poniedziałek, środa, czwartek) od 7:30 do 15:30 wtorek
od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00
2. Termin składania ofert: 29.02.2016 r. do godz. 11:30.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć
na sesję otwarcia w dniu 29.02.2016 r. o godz. 12:00, do siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert
odbędzie się na Sali sesyjnej (nr 33)
4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym wyżej zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
5. W przypadku przesyłania oferty pocztą lub przez posłańca, ofertę będzie się uważać za złożoną, jeżeli w
wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko braku doręczenia oferty w
wyznaczonym terminie spoczywa na Wykonawcy.
6. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
6.1 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84
ust. 1 ustawy).
6.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jakie
obowiązują w stosunku do składania ofert, przy czym koperta winna być odpowiednio oznakowana i
zawierać dopisek „ZMIANA”.
6.3 Wycofanie Wykonawcy z postępowania następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego
powiadomienia złożonego w kopercie z napisem „WYCOFANIE”. Powiadomienie o wycofaniu oferty
powinno wskazywać nazwę postępowania, Wykonawcę, którego oferta jest wycofana oraz osoby, które
działają w imieniu Wykonawcy składając powiadomienie o wycofaniu oferty. Do powiadomienia należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
powiadomienia nie wynika bezpośrednio ze złożonego w kopercie z napisem „WYCOFANIE” odpisu z
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Koperty
oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności a po stwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy stosownie do niniejszego ppkt. koperty ofert wycofanych nie
będą otwierane. Niespełnienie wszystkich wymagań określonych w niniejszym ppkt. spowoduje
uznanie cofnięcia oferty za bezskuteczne.
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6.4 Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone
do oferty.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać
się z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z dyspozycją art. 632 §1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny)
4. Dla oceny oferty Wykonawca określi Wartość oferty brutto, która stanowić będzie maksymalne
wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w Rozdz. III
niniejszej SIWZ i obliczona będzie na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych poszczególnych
rodzajów usług wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Ostateczne wynagrodzenie dla pozycji II i III w Formularzu Oferty, będzie stanowiło iloczyn rzeczywistej
ilości wykonanych nadzorów i ceny za jeden nadzór podanej w ofercie Wykonawcy.
6. Wartość oferty winna być zgodna z sumą wszystkich pozycji kalkulacji cen netto i podatku VAT. Nie
należy stosować żadnych upustów.
7. Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązanie do uiszczania podatku od
towarów i usług w Polsce podają tylko cenę netto. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u niego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
Dla celów porównania ofert Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy zagranicznego
(obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatek od towarów i usług, który
Zamawiający jest obowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.

XIV. OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert przez zastosowanie na podstawie poniższych kryteriów:

Opis kryteriów oceny

Znaczenie procentowe

Maksymalna liczba pkt. jaką
może uzyskać oferta w
kryterium

CENA

95,0 %

95 pkt

TERMIN PŁATNOŚCI

5,0 %

5 pkt

2. Oceny złożonych ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w trakcie dokonywania ich oceny z przyczyn
określonych w art. 89 ustawy.
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5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja ocenę ofert dokona w
następujący sposób:
5.1 w zakresie KRYTERIUM 1 - CENA
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 95
punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej
następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cmin
Coferty = ----------- x 95 pkt.
C
gdzie:
Coferty - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny;
C cena badanej oferty podana przez oferenta;
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich porównywanych ofert;

5.2 w zakresie KRYTERIUM 2 – TERMINU PŁATNOŚCI
Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym terminu płatności. Minimalny termin płatności wynosi 21 dni, maksymalny 30 dni
licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje
dłuższy niż 30 dniowy termin płatności, ocenie będzie podlegał okres 30 dniowy. W przypadku
zadeklarowania krótszego terminu niż 21 dni – oferta zostanie odrzucona. Zamawiający, ofercie z
najdłuższym terminem płatności, przyzna 5 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
T
Toferty = ----------- x 5 pkt.
30
gdzie:
Toferty - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium terminu zapłaty;
T termin zapłaty badanej oferty podany przez Wykonawcę;
Tmax – 30 dni (najdłuższy termin spośród wszystkich porównywanych ofert)

6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną
jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach wg wzoru:
Sp = Coferty + Toferty
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium terminu płatności, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z niższą ceną.
8. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
9. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z możliwości jej
sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy.
10. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności przed podpisaniem umowy:
1. W przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia
przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz ze
wskazaniem części usługi powierzonej do wykonania podwykonawcy,
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej, zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego – nie później niż dzień
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przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej zasady współpracy
podmiotów działających wspólnie.
3. Nie później niż dzień przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby przewidziane do wykonania
zamówienia posiadają określone odrębnymi przepisami uprawnienia do wykonywania czynności
zawodowych.
4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby, niż wskazana/wskazane w dokumentach
rejestrowych, należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo
musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z odpisem lub zaświadczeniem z
odpowiedniego rejestru.

XVI. WYMAGANIA
UMOWY.

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIANY
ZAWARTEJ UMOWY.
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca
winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Strony podpiszą umowę
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi
miejsce i termin zawarcia umowy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego,
a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych poniżej warunków
ich wystąpienia oraz warunków zmiany umowy:
6.1 w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia objętego umową o określoną
liczbę dni, w których nie można było wykonywać dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
dopuszczalne jest wprowadzenie zmian spowodowanych udokumentowanymi:
1) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
2) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji,
3) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy, skutkujących niemożnością
rozpoczęcia lub prowadzenia prac pomimo zachowania należytej staranności,
4) przerwy spowodowanej przedłużeniem się procedury opiniowania i zatwierdzenia przez zakład
energetyczny opracowań projektowych, trwającej dłużnej niż 7 dni i niewynikającej z zaniedbań
Wykonawcy.
6.2 w zakresie zmiany obowiązującej stawki VAT:
1) jeśli dojdzie do podwyższenia stawki VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT spowodowaną podwyższeniem stawki
podatku VAT,
2) jeśli dojdzie do obniżenia stawki VAT, Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia o
kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT spowodowaną obniżeniem stawki podatku VAT.
6.3 w zakresie pozostałych zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Strony z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron będą zmierzać do dostosowania umowy
do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa; w takim wypadku zmiany umowy
ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie
mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący).
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7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 6.1, termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu
umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Informacje ogólne.
1.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy.
1.2 Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy, środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym
wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale XVIII są:
2.1 Odwołanie
Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej w
niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy
pzp;
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie i na zasadach określonych w
art. 180 ust. 4 ustawy p.z.p.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania zgodnie z dyspozycjami zwartymi w art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p.
5) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis.
6) Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
7) Wpis należy wnieść na konto: Urząd Zamówień Publicznych
NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Szczegółowe informacje o wysokości wpisu zawiera „Komunikat o wysokości wpisu i numerze konta,
na które należy wnosić wpis od odwołań” opublikowany w serwisie informacyjnym Urzędu Zamówień
Publicznych, adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl.
8) Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie zawiera art.
179÷198 działu VI, rozdziału 2 ustawy p.z.p.
2.2 Skarga do sądu
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu;
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi;
4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;
5) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
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6) Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest skarga do sądu zawiera art.
198a÷198g działu VI, rozdziału 3 ustawy p.z.p.

XIX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6
ustawy, w wysokości nie większej niż 30% w przypadku konieczności zwiększenie zakresu usług.
Nnastąpi to wówczas, gdy planowana ilość nadzorów autorskich NA (5) zostanie wyczerpana a
koniczność dalszego wykonywania nadzoru autorskiego będzie niezbędna z punktu widzenia potrzeb
Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego, na podstawie
zawartej przez Strony odrębnej umowy.
4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Na podstawie art. 27. ust. 1 ustawy zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Adres
poczty elektronicznej: sekretariat@gminaklobuck.pl
6. Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym,
a wykonawcą
Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
7.1 informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej,
Nie dotyczy.
7.2 wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w tym wymagania techniczne
urządzeń informatycznych,
Nie dotyczy.
7.3 informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej,
Nie dotyczy.
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
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l.p

Oznaczenie załącznika

Nazwa Załącznika

1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

2.

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu

3.

Załącznik nr 3

4.

Załącznik nr 4

5.

Załącznik nr 5

6

Załącznik nr 6

7.

Załącznik nr 7

8.
9.
10.

Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania
Wykaz zrealizowanych usług
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia w zakresie potencjału
osobowego
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór umowy
Mapa obrazująca przebieg drogi

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikającej ze
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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