SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 4 845 000 EURO
NA UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM DROGOWYM
O FRAKCJI 0-31,5 mm, WRAZ Z WYRÓWNANIEM

Nasz znak: GK.271.4.2012
I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Puszcza Mariańska
96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1
powiat. Żyrardowski, woj. Mazowieckie
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z wyrównaniem
IV. Zakres rzeczowy zadania:
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0 - 31,5 mm
wraz z wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego dolomitowego, w ilości 4 000 ton.
W przypadku wykonywania robót na drogach bez przejazdu (tzw. „ślepe ulice”) lub o ograniczonym tonażu, Wykonawca użyje do transportu kruszywa samochody dostosowane do ww.
ograniczeń z możliwością bocznego wyładunku.
Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
zamówienie uzupełniające.
V. Części zamówienia
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Oferty wariantowe
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
od daty zawarcia umowy do dnia 31.05.2013 r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zmówienie publiczne
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców jeżeli
zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej „ustawą”.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 89
ustawy.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,- załącznik nr 7 do SIWZ,
1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.6. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
do SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- załącznik nr 4 do SIWZ
2.2. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje
lub będzie dysponował Wykonawca , wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami – załącznik nr 5 do SIWZ ,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 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, a w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że
roboty zostały wykonane
zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone,
wystawionych przez podmioty, na rzecz których roboty były wykonywane - załącznik nr 6 do
SIWZ. Zamawiający żąda co najmniej dwóch takich dokumentów.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , z tym zastrzeżeniem , że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem
sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:
1) pkt 1.1 ; 1.2; 1.4 i 1.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2) pkt 1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 powyżej
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa
odpowiednio w ust.3-4 powyżej.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w ust. 1 podpunktach 1.1 ; 1.2 ; 1.3 , 1.4 , 1.5 składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
- pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców.
7. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę . Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
X. Zawartość oferty
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1.1. wypełniony formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ
1.2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz dokumenty i oświadczenie potwierdzające braku podstaw do wykluczenia z postępowania
wymienione w pkt IX, sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ
1.3. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru.
1.4. 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.
Dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty oraz pełnomocnictwa, o którym mowa
w pkt X.1.4, które musi być złożone w formie określonej w pkt X.2. (oryginał lub kopia poświadczona przez mocodawcę lub notariusza).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej przez mocodawcę lub notariusza. Podmioty występujące wspólnie ponoszą
solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie
skierowane na adres: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330
Puszcza Mariańska lub faksem: nr faksu /046/ 831-81-18 lub na adres e-mail: urzad@puszczamarianska.pl .
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, telefaksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. W przypadku przekazania
wniosków i oświadczeń, zawiadomień lub informacji faksem lub drogą elektroniczną każda
ze stron może żądać, by druga strona potwierdziła niezwłocznie fakt ich otrzymania.
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Waldemar Iwanowicz – Urząd Gminy Puszcza Mariańska pokój nr. 10
Telefon - /46/ 831-81-69 lub 831-81- 51 w.14 faks /46/831-81-18
e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl
XIII. Wadium
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium
XIV. Termin związania z ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg 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 z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania z ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
XV. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.
8. 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.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści specyfikacji.
11. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
13. Wszystkie strony oferty powinny być spięte / zszyte / w sposób trwały, zapobiegający
dekompletacji zawartości oferty.
14. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert.
15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań,
jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem
„ZMIANA”.
16.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z udziału w postępowaniu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad, jak
wprowadzenie zmian i poprawek ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
17. Koperty zewnętrzne oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej
Kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperty wewnętrzne ofert
wycofanych nie będą otwierane.
18. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
zostaną dołączone do oferty.
19. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu
Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska pokój
Nr 8 /Sekretariat/.
Koperta zewnętrzna (opakowanie zawierające ofertę) powinna być zaadresowana na adres
Zamawiającego podany w pkt.I. i posiadać oznaczenie: “ Utwardzenie nawierzchni dróg
gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem” oraz „ nie otwierać przed
28.12.2012 r godz 10°° ”
Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem wymienionym wyżej powinna zawierać dokadną nazwę
i adres wykonawcy, tak aby można było ją odesłać na adres wykonawcy bez otwierania w przypadku wniesienia oferty po terminie.
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w budynku Urzędu Gminy Puszcza
Mariańska przy ul.Stanisława Papczyńskiego 1 pokój Nr.8 /Sekretariat/ do dnia:
28.12.2012 r do godziny 9:00
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Oferty zostaną otwarte w budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska pokój Nr.3 /sala
USC/ dnia 28.12.2012 r o godzinie 10°°
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana cena, a także termin wykonania zamówienia.
XVII. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
Cena musi być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie prze okres związania ofertą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
występujących w formularzu ofertowym. Brak wypełnienia i określenia wartości pozycji
w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.
UWAGA!
Cenę oferty i wartość podatku od towarów i usług oraz inne wartości należy przedstawić
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady
zaokrąglania liczb.
XVIII. Kryteria oceny oferty
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa kierować się będzie
następującymi kryteriami:
cena – 100%
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru:
Cw= {Cmin : Cx} x 100%
gdzie: Cw – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cmin – najniższa cena złożonej oferty
Cx - cena oferty rozpatrywanej
XIX. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
2. W przypadku gdy Wykonawca którego oferta została wybrana będzie się uchylał
od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze SIWZ Zamawiający wybierze
tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

XXII. Środki ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej reguluje DZIAŁ VI ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w niniejszym
postępowaniu lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania,
c) odrzucenia oferty odwołującego
4. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Terminy wnoszenia odwołań określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
dla tej czynności w ustawie Prawo zamówień publicznych.
XXIII. Ogłoszenie wyników przetargu
Wyniki
postępowania
zostaną ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni
w formie pisemnej o wyniku postępowania, a zawiadomienie to będzie zawierać informacje
określone w art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXIV. Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu /jawne po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania/
Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą “NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ,INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI / Dz. U. z 2003 r Nr. 153 poz. 1503

z późn. zmianami”/ i załączone jako odrębna część nie załączona z ofertą w sposób
trwały.
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,
wskazany w pkt I oraz w czasie godzin urzędowania. Za skopiowanie dokumentów
będzie pobierana opłata w wysokości za 1 stronę 1 zł.
XXV. WARUNKI UMOWNE, W OPARCIU
REALIZOWAŁ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

O KTÓRE WYKONAWCA BĘDZIE

Warunki umowne, w oparciu o które wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia
określa projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ .
XXVI. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- wzór oferty - załącznik Nr 1
- projekt umowy - załącznik Nr 2
- wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 do SIWZ
- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje
lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik Nr 5
- wykaz robót - załącznik Nr 6
- wzór oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )
- Załącznik Nr 7 do SIWZ
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdził :
Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak
Puszcza Mariańska, dnia 06.12.2012 r

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ

OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym na Portalu Zamówień
Publicznych Nr. .....................poz. ...................... z dnia ....................2012r.
Firma
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
przedstawia ofertę na wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem
drogowym o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego
dolomitowego, w ilości 4 000 ton i zobowiązuje się wykonać w/w roboty zgodnie ze sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami.
za wynagrodzeniem (wraz z podatkiem VAT)
za utwardzenie i wyrównanie drogi w ilości 1 tony kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji
0-31,5 mm:
............................zł
Ogółem za wykonanie utwardzenia i wyrównania nawierzchni dróg gminnych kruszywem
drogowym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm, w ilości 4 000 ton
............................................... zł
Słownie
............................................................................................................................................................
Ogółem lecz bez podatku Vat

............................................... zł

Następujący zakres robót wykonamy przy pomocy podwykonawców: (o ile dotyczy)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Zamówienie wykonamy w terminie do dnia ....................................................................................
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i dokumentacją stanowiącą
podstawę do określenia zakresu robót i nie wnosimy zastrzeżeń.
Oświadczamy, że informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i w projekcie umowy, będącej załącznikiem do SIWZ, akceptujemy w całości i zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Do niniejszej oferty załączamy wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dokumenty:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Oferta została sporządzona na ............. kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1
do strony nr.......................

.................................................
( miejscowość, data)

podpis / podpisy osób
do reprezentowania Wykonawcy

.........................................................
(pieczęć imienna)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

U M O W A (PROJEKT)
Zawarta w dniu ................. w Puszczy Mariańskiej pomiędzy:
Gminą Puszcza Mariańska reprezentowaną przez:
Pana Michała Staniaka - Wójta Gminy
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a firmą:
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w: .................................................................................................................................... ,
reprezentowaną przez ........................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie
utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem,
przeprowadzonym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, strony zawierają umowę
o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty, na terenie Gminy Puszcza
Mariańska, polegające na utwardzeniu nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym
o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego dolomitowego,
w ilości 4 000 ton.
Dostarczenie kruszywa na teren robót należy do obowiązków Wykonawcy.
Odcinki dróg podlegające utwardzeniu Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z Zamawiającym.
W przypadku wykonywania robót na drogach bez przejazdu (tzw. „ślepe ulice”) lub o ograniczonym tonażu, Wykonawca użyje do transportu kruszywa samochody dostosowane do ww.
ograniczeń z możliwością bocznego wyładunku.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§3
Wykonawca wykona przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2013r.
§4
W przypadku wystąpienia obfitych opadów atmosferycznych realizacja zamówienia zostanie
wstrzymana przez Zamawiającego do czasu osuszenia terenu. W takim przypadku termin
określony w § 3 umowy ulega przesunięciu o czas wstrzymania robót.

§5
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie
ryczałtu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ustala się zgodnie z ceną ofertową na kwotę w
wysokości: ............................... zł (słownie:...........................................................................)
wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.
3. Ustalone przez strony wynagrodzenie za przedmiot umowy jest niezmienne i nie podlega
waloryzacji.
4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawstwa, Wykonawca do każdej
faktury zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w oryginale oświadczenie podwykonawcy,
że w całości zostało mu zapłacone wynagrodzenie za roboty, które wykonywał w oparciu
o umowę o podwykonawstwo, za które Wykonawca składa fakturę.
5. Do czasu przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 , Zamawiający wstrzyma
się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy, a termin zapłaty faktury, określony w § 7 biegnie
od dnia przedłożenia faktury wraz z oświadczeniem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4.
§6
Prawa i obowiązku Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności pieniężne
przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem
przelewu na rzecz osób trzecich.
§7
1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową,
przy czym faktury częściowe będą płacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi („wz” zakupu kruszywa) przez Zamawiającego.
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego, przy czym faktura płatna będzie w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi
(„wz” zakupu kruszywa).
3. Wartość robót polegająca fakturowaniu częściowemu nie może przekroczyć 70% ogólnej
wartości przedmiotu umowy określonej w §5 ust.2 umowy.
4. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej, stanowić
będzie protokół odbioru częściowego i końcowego odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń podpisany przez obie strony umowy.
5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru częściowego
i końcowego co najmniej na trzy dni przed terminem odbioru.
6. Zamawiający dokona odbioru częściowego i końcowego robót w ciągu 3 dni od daty
potwierdzenia przez osobę nadzorującą o zakończeniu robót będących przedmiotem odbioru
i kompletności dokumentów odbiorowych.
7. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.
8. Wszelkie czynności podczas wykonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru.
9. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

§8
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i środków
transportu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów jakościowo-ilościowych
stosowanego kruszywa i wstrzymać roboty do czasu okazania tych dokumentów. Wstrzymanie
robót w tych warunkach nie wpływa na termin zakończenia robót określony w § 3, ust. 2 umowy.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć miejsce wykonywania przedmiotu umowy
od następstw nieszczęśliwych wypadków i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
wobec osób, które na skutek niewłaściwego zabezpieczenia terenu robót ponoszą szkody.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt wykonać właściwe oznakowanie dróg
na potrzeby zabezpieczenia ruchu drogowego ( zgodnie z prawem o ruchu drogowym )
w trakcie trwania prac będących przedmiotem umowy i ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą za szkody wynikające z niewłaściwego oznakowania.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić organizację ruchu drogowego na czas robót z właściwym organem.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach;
1/ za niewykonanie przedmiotu umowy – 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2
umowy,
2/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym
mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy
dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad
lub usterek,
4/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
– 30% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy,
5/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
– 30% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy
6/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.2 umowy, za każdy dzień przerwy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1/ za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru robót – w wysokościach 0,5 %
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu,
w którym odbiór miał być rozpoczęty.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art.145
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie
za roboty faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy,
a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie ani kara umowna.
§ 12
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1/ Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
- zostaną ogłoszone: upadłość, likwidacja bądź rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpoczął w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn robót będących
przedmiotem umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie,
- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.
2/ Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu
odbioru robót,
- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno określać powody odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy obciążają następujące obowiązki:
- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Strony,
- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada,
- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, o ile roboty te zostały
wykonane należycie, a ponadto do przyjęcia od Wykonawcy pod swój nadzór terenu.
§ 13
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy do wykonania zakres
robót objęty niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy art. 6471 kc.
2. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi zawierać zapis świadczący
o tym, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest krótszy od terminu płatności
wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie także umów zawieranych pomiędzy
podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

§ 14
Zmiana postanowień niniejszej umowy jest niedopuszczalna, z wyjątkiem zmiany terminu
określonego w §3 umowy. Termin ten może ulec zmianie w sytuacji określonej w §4 o czas
wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu warunków atmosferycznych.
§ 15
Sprawy sporne występujące w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, których strony
nie będą załatwiać we własnym zakresie rozstrzygane będą na drodze sądowej.
Do rozstrzygnięcia sporów sądowych właściwy jest Sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych.
§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Oświadczenie
dotyczące zamówienia publicznego na wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych
kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego
dolomitowego, w ilości 4 000 ton.
Niniejszym oświadczam, że firma ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z przyczyn określonych w art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz że treść art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
jest nam znana.

.............................................................
(PODPIS I PIECZĘĆ)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
dotyczące zamówienia publicznego na wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych
kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego
dolomitowego, w ilości 4 000 ton.
Niniejszym oświadczam, że firma
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r Nr.223 poz.1655 z późń. zmianami)
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.............................................................
(PODPIS I PIECZĘĆ)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE
DYSPONOWAŁ WYKONAWCA
NAZWA OFERENTA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ADRES OFERENTA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NR TELEFONU: ................................................. , NR FAX: .....................................................
Lp

RODZAJ SPRZĘTU
(TYP, MARKA, MODEL)

ROK
WŁASNY PRODUKCJI UDOSTĘPNIONY

WYDAJNOŚĆ
(TONAŻ, POJEMNOŚĆ)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH
PIĘCIU LAT

NAZWA OFERENTA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ADRES OFERENTA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

NR TELEFONU: ............................................ NR FAX: ............................................................

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT
BUDOWLANYCH, PODOBNYCH Z RADZAJU I Z ROZMIARU DO ROBÓT BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, DAT WYKONANIA, ORAZ ZLECENIODAWCÓW

Lp

RODZAJ ROBÓT

NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO

TERMIN
ROZPOCZĘCIA

TERMIN
ZAKOŃCZENIA

CAŁKOWITA
WARTOŚĆ

WARTOŚĆ ZA
KTÓRĄ
ODPOWIADAŁ
OFERENT

Lp

RODZAJ ROBÓT

NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO

TERMIN
ROZPOCZĘCIA

TERMIN
ZAKOŃCZENIA

CAŁKOWITA
WARTOŚĆ

WARTOŚĆ ZA
KTÓRĄ
ODPOWIADAŁ
OFERENT

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz
759 z późn. zm.)
dotyczące zamówienia publicznego na wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych
kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego
dolomitowego, w ilości 4 000 ton.

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, że w stosunku do (nazwa Wykonawcy)
……………………………………....................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………….…… , nie otwarto likwidacji oraz w stosunku do niego nie ogłoszono
upadłości.

.............................................................
Miejscowość i data

……………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

