
ZP/341/1/2011 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA ROBOTY BUDOWLANE : 

Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Łęczeszycach.  

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO ŚCI 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

PROWADZONE W TRYBIE – przetargu nieograniczonego 

 

WSTĘP 

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 

Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa 

placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach . Specyfikację 

istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) oraz jej aktów 

wykonawczych.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. 

 

I.  DEFINICJE I SKRÓTY 

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

1) Zamawiający – Urząd Gminy w Belsku Dużym, 

2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) SIWZ  – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

4) Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

 

II.  ZAMAWIAJ ĄCY 

Zamawiającym jest : Urząd Gminy w Belsku Dużym- jednostka organizacyjna i siedziba 

Jednostki Samorządu Terytorialnego – Gminy Belsk Duży.                                                                                         

 tel.: /048/ 661 12 81 

faks: /048/ 661 13 40 

e-mail: urzad@belskduzy.pl 
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strona internetowa – www.belskduzy.pl 

 

III.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Postępowanie oznaczone jest jako  ZP/341/1/2011 

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na 

powyższe oznaczenie. 

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Postanowienia ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw  przy szkole Podstawowej w 

Łęczeszycach o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z czterema zestawami zabawek 

dla dzieci  w wieku właściwym dla uczniów szkoły podstawowej, wykonanych z 

materiałów spełniających odpowiednie normy i posiadających odpowiednie atesty i 

certyfikaty. 

 

1.1. W/w zakres prac należy wykonac zgodnie z warunkami niniejszej dokumentacji 

przetargowej a w szczególności zgodnie z załączonym do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia /SIWZ/ :  przedmiarem robót, specyfikacja techniczną 

wykonania i odbioru robót , projektem budowlanym. 

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu prac.  

 

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Kod CPV:  

45.21.21.00 – 7 : Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych. 

 

 

2. Oferty częściowe i wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych.  

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
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V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: – 15 czerwiec 2011r. Za termin wykonania zamówienia 

przyjmuje się termin pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy PzP, tzn.:  

1.1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

1.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

2) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga 

się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone 

w niniejszym rozdziale. 

3) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. 

Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 
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VII.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 

rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić  następujące 

dokumenty:  

1. wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionych nie wcześniej 3 miesiące przed upływem składania ofert. 

4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem  składania ofert. 

5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  

ust.1  pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (należy złożyć w przypadku podmiotów zbiorowych) 

6. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne złożone zgodnie z art. 22 i 24 

ustawy Pzp  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. 

7. wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

/personelu technicznego/ , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich  czynności   – załącznik nr 4 do SIWZ. 
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8. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy  - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej , odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , 

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentów 

/minimum 1 /w postaci listów referencyjnych  potwierdzających , że roboty te zostały 

wykonane należycie – załącznik nr 3 do SIWZ. 

9. wykaz części zamówienia które będą powierzone podwykonawcom – załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

10.  parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy wzór umowy – 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

11. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót  załączonego do SIWZ 

  

Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić 

w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

 

 

 

UWAGA 

W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt (2, 3, 6, ) 

niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty 

mogą być przedstawione wspólnie. 

W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz kopia umowy lub inny dokument zawarcia 

konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin , 

na jaki została zawarta umowa konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji 
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zamówienia. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII 

niniejszej specyfikacji składa  dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio , że : 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 nie zalega z uiszczeniem 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą w zakresie 

określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z KRK w 

zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania.   

 

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium. 
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IX.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania ogólne 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być złożona w formie papierowej w nieprzejrzystym 

opakowaniu/zamkniętej kopercie, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej 

SIWZ.  

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do 

reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, 

wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do 

podpisania oferty. 

5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 

6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, 

były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 

Oferta powinna składać się z : 

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

SIWZ, 

2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo 

do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z 

dokumentu rejestrowego. 

3) zestawu oświadczeń i dokumentów i załączników, o których mowa w rozdziale 

VII niniejszej specyfikacji. 
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3. Opakowanie oferty 

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, 

zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym 

oznaczenie: „Oferta na : Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Łęczeszycach .” i „ Nie otwierać przed  20.04.2011r. godz. 10.15” oraz adres Wykonawcy. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te 

należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 

“Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” . Informację o zastrzeżeniu 

dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu 

oferty. 

5. Zmiana lub wycofanie oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i 

wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny 

być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 

Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy 

opatrzyć napisem “zmiana”. 

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”. 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć – Urząd Gminy w Belsku Dużym  ul. Kozietulskiego 4A , 05-622 

Belsk Duży,  /Sekretariat/  

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2011r., o godz.10.00 (czasu lokalnego). 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
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XI.  OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający dopuszcza dwa sposoby porozumiewania się tj, pisemnie i faksem. 

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 

Urząd Gminy w Belsku Dużym, 05 – 622 Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A 

lub faksem na nr Urzędu Gminy w Belsku Dużym : /048/ 661 13 40. 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego : 

Sławomir Musiałowski – inspektor w Urzędzie Gminy tel. /048/ 661 12 71 w. 105 

 

XII.  CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA 

1. Każdy z wykonawców może zaproponowac tylko jedną cenę i nie może jej zmieniac. 
2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą i słownie. 
4. Sposób obliczania ceny ofertowej: 
 

4.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być określona na podstawie 
kosztorysów ofertowych opracowanych w oparciu o przedłożone przedmiary robót            
( załącznik nr 7 do SIWZ)  
4.2. Oferent ponosi odpowiedzialnośc za właściwe określenie stawki podatku VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

 
 

XIII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy w Belsku Dużym ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 

Belsk Duży / gabinet Wójta Gminy/ w dniu 20 kwietnia 2011r. , godz.10.15 (czasu 

lokalnego). 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała 

budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. Informacje te zostaną przekazane 

Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 
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XIV.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJS ZEJ 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

CENA – 100% 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu  o kryterium ceny. 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną, nie podlegająca odrzuceniu. 

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają wymogom SIWZ. 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza)  liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

Cn/Cr x 100 

Cn – cena najniższa 

Cr – cena badana 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów.  

 

 

XVI.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
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3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

 

XVII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII.  WARUNKI UMOWY 

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą  stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

 

XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli 

ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. w postaci : 

- odwołania (art. 180-198) 

- skargi do sądu (art. 198a – 198g) 

 

XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania 

przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ. 

XXI.  UMOWY RAMOWE 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXII.  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie dopuszcza do porozumiewania się droga elektroniczną. 

XXIII.  WALUTY OBCE 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
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XXIV.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXV.  WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ 

3. Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ 

5. Wykaz  (podwykonawców)  - załącznik nr 5 do SIWZ 

6. Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 

7. Przedmiar robót– załącznik nr 7 do SIWZ. 

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8 do SIWZ 

9. Projekt budowlany – załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Belsk Duży, dn.06 .04.2011r. 

 

…………………………………………… 

Podpis i pieczątka Kierownika Zamawiaj ącego 
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Załącznik nr ....1.... do SIWZ 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

(nazwa i adres Zamawiającego) 
........................................................... 

(miejscowość i data) 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… 

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

…………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto 

................................................... (słownie ............................................................... złotych). 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:  

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych). 

Cena netto………………….(słownie……………………………………………………..) 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. . 

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 

w niej zawarte. 
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5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

7. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

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

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

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

……..............................................................................................……………………………… 
     (podać adres) 

tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

 

Załączniki 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr ..2 do SIWZ 

(miejscowość i data) 
 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ZGODNIE Z  A RT. 22 i 24 

USTAWY  

 

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

w imieniu 

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

...................…................................................................................................................................  
(nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr ....3..... do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH W CI ĄGU OSTATNICH 5 LAT  

ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. 

Przedmiot umowy 
 

Kraj 
 

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty 

 

Adres podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty 

 

Zakres zamówienia 
 

Całkowita wartość 
zamówienia 

 

Wartość zamówienia 
wykonana przez Wykonawcę 

 

Daty wykonania robót  
(od – do) 

 

2. 

Przedmiot umowy 
 

Kraj 
 

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty 

 

Adres podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty 

 

Zakres zamówienia 
 

Całkowita wartość 
zamówienia 

 

Wartość zamówienia 
wykonana przez Wykonawcę 

 

Daty wykonania robót  
(od – do) 

 

powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót. 

 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr ..4.....do SIWZ 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Imi ę i nazwisko 

Dane dotyczące 
kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia 
zawodowego i 
wykształcenia 

   

   

 

   

 

 
powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe robotami oraz 

zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

 

 
...................................................................................... 

(data i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

WYKAZ CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA KTÓRE B ĘDĄ POWIERZONE   

PODWYKONAWCOM 

 

 

1.  

 

 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

2.  

 

 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

* powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 

 

 


