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Rozdz. I Informacje o Zamawiającym. 

Zamawiający:  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła 
Powiat pilski woj. wielkopolskie 

Regon 570364597, NIP 764 20 69 221 

Reprezentowany przez Dyrektora Zbigniewa Przeworka 

Strona internetowa: http://www.word.pila.pl   

E-mail: sekretariat@word.pila.pl  

tel.: 67 212 07 77 

Postępowanie prowadzi: Zamawiający 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 
ze strony Zamawiającego: Krzysztof Piechocki, e-mail: krzysztof.piechocki@word.pila.pl,  
tel.: 605 232 654 

 
Rozdz. II Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 
1986 ze. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych  
o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust. 8. 

Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa robota budowlana polegająca na rozbudowie i prze-
budowie placu manewrowego wraz z przebudową infrastruktury energetycznej z budową 
oświetlenia. 
1) Powierzchnia do rozbudowy – 1724 m ² (plac nr 1 – zgodnie z projektem zagospodaro-

wania terenu).  
W miejscu przeznaczonym do rozbudowy istnieje miasteczko ruchu drogowego . Na 
powierzchni miasteczka istnieje infrastruktura drogowa i energetyczna, która musi zo-
stać rozebrana. Docelowo ma powstać plac manewrowy  przeznaczony do egzamino-
wania na prawo jazdy kat. C. 

2)  Powierzchnia do przebudowy – 485,5 m² (plac nr 2 i 3– zgodnie z projektem zagospoda-
rowania terenu). 
W miejscu przebudowy istnieje nawierzchnia z kostki brukowej i trawniki. Docelowo 
ma powstać plac manewrowy przeznaczony do egzaminowania na prawo jazdy kat. 
C+E. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji budowlanej, 
STWiOR, przedmiarach, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wy-
konanie przedmiotu zamówienia nastąpiło również na warunkach i zasadach określonych 
w SIWZ oraz złączonym wzorze umowy. Wykonawca odpowiada w całości za sposób or-
ganizacji budowy, w tym placu budowy, zaplecze budowy, obsługę komunikacyjną budo-
wy, organizację ruchu. Wykonawca zapewni nadzór kierownika budowy.  
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3. Adres budowy: Piła, ul. Lotnicza 6  

4. Podczas organizacji zaplecza budowy, obsługi komunikacji budowy, organizacji ruchu na 
budowie - Zamawiający wymaga wcześniejszych uzgodnień w celu zminimalizowania 
utrudnień dla odbywających się egzaminów na prawo jazdy.  

5. Rozwiązania równoważne 

1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajduje się nazwa, znak to-
warowy, marka patent czy pochodzenie materiałów, urządzeń lub jakichkolwiek innych 
produktów, należy przyjąć, że nie są one wiążące i służą wyłączenie określeniu pożąda-
nego standardu wykonania a także określenia właściwości i wymogów techniczno –
użytkowych założonych w dokumentacji przez co należy przyjąć, że za każdym takim 
określeniem umieszczone jest słowo „lub równoważne” tzn. że należy zachować para-
metry nie gorsze niż opisane w ww. dokumentach. 

2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego materiały, urządzenia, wyposażenie czy też inne produkty 
odpowiadają co najmniej parametrom określonym przez Zamawiającego. 

3) Niedopuszczalne jest użycie materiałów, urządzeń bez stwierdzenia ich pochodzenia jak 
także takich, które nie będą spełniać ww. wymagań.  

4) W przypadku zastosowania niewłaściwych materiałów, urządzeń, wyposażenia czy ja-
kichkolwiek innych produktów nieodpowiadających równoważności, będą one podlega-
ły demontażu i wymianie na koszt Wykonawcy wraz z konsekwencjami z tego wynika-
jącymi.  

6. Nazwa i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane  

45233140-2 Roboty drogowe  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

7. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych pod-
czas realizacji zadania odpadów oraz na żądanie Zamawiającego udokumentowania miejsca 
i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 

8. Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 i ust. 5 
ustawy.  

Rozdz. IV Opis zamówienia 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Rozdz.VI Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdz. VII Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie 5 tygodni – licząc od dnia przekazania 
placu budowy.  
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Rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy oraz niniejszej SIWZ; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłosze-
niu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.  

2. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, 
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z 
kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ,  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wa-
runki udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania następujących warunków 
udziału w postępowaniu, dotyczących: 

1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie określa ww. warunku. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej, 

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budow-
laną polegającą na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych lub placu (parkingu) 
z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł (brutto). 

b) dysponują osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budow-
lanymi w specjalności: 

- drogowej: 

- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający nie określa ww. warunku. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 
wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zasad 
określonych w art. 23 ustawy.  

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

6. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b 
ustawy, Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane  
w Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w ustawie 
i w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodza-
jów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. 
dokumentów”. 
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7. Korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp): 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wyko-
nawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, oso-
bach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub eko-
nomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunku prawnego. 

2) Informacja o podmiotach na zasoby, których powołuję się Wykonawca, zamiesz-
czana jest przez Wykonawcę w oświadczeniu składanym wraz z ofertą – załącz-
nik nr 7 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
przedstawia Zamawiającemu:  

a. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia – składane wraz z ofertą  

b. Dokumenty dotyczące tych podmiotów na potwierdzenie, 
że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia – skła-
dane na wezwanie Zamawiającego. 

4) Pisemne zobowiązanie, musi zostać złożone w oryginale, podpisanym przez 
podmiot udostępniający zasoby. 

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno-
ści techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, po-
zwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postę-
powaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wyklu-
czenia.  

6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodo-
wych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych pod-
miotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostęp-
nienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że na nieudostępnienie zasobów nie po-
nosi winy. 

8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finan-
sowa, podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wyko-
nawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1. Zastąpił ten podmiot innym podmio-
tem/podmiotami, lub  

2. Zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wy-
każe zdolności techniczne lub zawodowe 
lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp. 
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8. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełno-
mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty – nie doty-
czy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w 
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki. Pełnomocnikiem 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być 
pełnomocnik powołany spośród członków konsorcjum i ustanowiony tzw. Lide-
rem lub podmiot zewnętrzny działający w imieniu wszystkich członków konsor-
cjum. 

3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne 
oświadczenie: 

a. Dotyczące przesłanek wykluczenia i 
spełnienia warunków udziału w po-
stępowaniu wymagana na podsta-
wie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp  

b. O przynależności lub braku przyna-
leżności do grupy kapitałowej. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, 
że: 

a) W stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wy-
kluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 
8 ustawy Pzp,  

b) Łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

6) Każdy z podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) musi przedłożyć do-
kumenty wymienione w rozdziale X. 

7) Dokumenty wymienione w rozdziale Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia mogę przedstawić łącznie.  

8) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed za-
warciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców w tym też zasady rozliczeń, przy czym termin na 
jaki umowa została zawarta nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia 
+ okres gwarancji. 

9) Umowa winna określać oznaczenie stron, cel gospodarczy dla którego została 
zawarta, oświadczenie partnerów o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności, 
wskazanie podmiotu któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację 
na zewnątrz. 

10) Przedstawiciel winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w 
imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w re-
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alizacji kontraktu.  

9. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumen-
tu/oświadczenia, a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie 
warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełnia-
nia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
analizy oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: 
spełnia/ nie spełnia. 

10. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych przez Zamawiają-
cego w niniejszym SIWZ, skutkować będzie wykluczeniem go z udziału w postępowaniu. 

11. Podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, któ-
rych wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.  

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania Podwykonawcy, jeżeli jest on też 
podmiotem na zdolnościach lub sytuacji, którego Wykonawca podlega, na po-
twierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 usta-
wy Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wy-
konawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniej-
szym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trak-
cie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części za-
mówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Rozdz. IX Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych 
w art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-11 ustawy oraz wskazanych  
w art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Ustawy PZP. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz 
pkt 16-20 ustawy  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystar-
czające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrzą-
dzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za do-
znaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organi-
zacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu Wykonawcy.  

3. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie ust. 2. 
Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca jest obowiąza-
ny złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty 
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mają spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. doku-
mentów. 

 

Rozdz. X Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczeni 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadcze-
nia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  
w niniejszej SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiące po-
twierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu,  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępo-
waniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 
3) wykaz wykonanych zamówień oraz dowodów określających czy zostały one wykonane 

należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i 
prawidłowo ukończone – załącznik nr 5. 

4) Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spe-
cjalności drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. 
Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2019 r. z poz. 1186 z późniejszymi zmianami) lub ważne odpowiadające im upraw-
nienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – załącznik nr 6. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast ww. dokumentu, składa  
dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające 
odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 , przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że 
nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, 
do złożenia aktualnych dokumentów. 

 
Rozdz. XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywa-

nia oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
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rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. X składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z ory-
ginałem.  

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie 
ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyja-
śnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiające-
go nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składa-
nia ofert. 

Rozdz. XII Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

Rozdz. XIII Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać wy-
magania Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem Rozdz. IV i VI.  

3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ . 

4. Do formularza oferty, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy 
należy załączyć sporządzone w języku polskimi w oryginale Pełnomocnictwo do występo-
wania w imieniu Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o za-
mówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego. 

 

Uwaga ! 

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre infor-
macje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest nie 
później niż w terminie ich składania, , że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (za-
łączyć pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-
stwa. 

5. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających 
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsię-
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biorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlega-
jącą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z). Oferta 
musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiają-
cy identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie doku-
mentu za zgodność z oryginałem), w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za 
zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie re-
jestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomoc-
nictwo. 

6. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez 
osoby udzielające pełnomocnictwa. 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski.  

8. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcz-
nie przez osobę/y podpisujące ofertę. 

9. Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w 
zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę placu manewrowego należące-

go do WORD w Pile  

NIE OTWIERAĆ PRZED 23 sierpnia 2019 r., godz. 13:15 

(na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy) 

10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzu-
pełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniają-
cej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu po-
siadającym dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 10). Oferta 
zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia 
wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym 
celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, pod-
pisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym 
aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy 
jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowa-
niem odbioru lub prześle na adres wskazany w piśmie. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na ję-
zyk polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wy-
konawcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów potwier-
dzających spełnienie warunku udziału lub brak podstaw do wykluczenia w formie elektro-
nicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych, bezpłatnych baz da-
nych, Zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy tłumaczenia na język polski wska-
zanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
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Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert:  

Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile – ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, 
pok. Nr 100 . 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 23.08.2019 r. do godziny 1300 

3. Otwarcie ofert:  

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r. o godzinie 1315 w siedzibie 

Zamawiającego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile – ul. Lotnicza 6,  
64-920 Piła, sala/pokój nr 102 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 
ustawy. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w ust.5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub bra-
ku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 11. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ . 

Rozdz. XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych 

1. Cena musi być podana: słownie i cyfrowo w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym:  

1)Przedmiar robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie 
stanowi podstawy obliczenia ceny oferty – złączono go jaki dokument po-
mocniczy. 

2) Kosztorys nie będzie brany pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniej-
szej oferty. 

                3) Kosztorys ofertowy będzie służył Zamawiającemu m.in. do: 

a) - rozliczenia się z Wykonawcą, w sytuacji, jeżeli wystąpią okolicz-
ności wykonania nieprzewidzianych robót np. zamiennych lub 
wystąpi nieprzewidziana konieczność zaniechania części robót, 

b) - kontroli wynagrodzenia dla podwykonawców. 

4) Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez Wyko-
nawcę na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiaru robót z 
uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszej SIWZ. Wykonawca uwzględnia 
również koszty robót przygotowawczych tj. urządzenia placu budowy, składowania 
materiałów przeznaczonych do budowy, naprawy uszkodzonej infrastruktury technicz-
nej uporządkowania terenu, składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót. 
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5) Zasadnym jest (nie jest to czynność obowiązkowa) aby każdy z Wykonawców dokonał 
wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykona-
niem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania dodatkowych in-
formacji niezbędnych do wyceny oferty.  

6) Rażąco niska cena 

1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykona-
nia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiają-
cego w dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności będzie niższa o 30 % od wartości brutto zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do 
wykonawcy lub wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 
dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny, a w szczególności 
w zakresie: 

a) Oszczędności metody wykonania zamówienia, 

b) Wybranych rozwiązań technicznych, 

c) Wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostęp-
nych dla wykonawcy, 

d) Oryginalności projektu wykonawcy, 

e) Kosztów pracy, 

f) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

2)  obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wyko-
nawcy. 

3)  Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a w 
szczególności wymienione w p.pkt. 1). 

4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli doko-
nana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.  

Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanym 
kryterium: 

Kryterium Waga 
Cena oferty 60% 

Gwarancja 40% 
 

2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach  

(1% = 1 pkt). 

3. W trakcie oceny ofert zamówienia ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Oferta 

może uzyskać w kryterium cena maksymalnie 60 pkt oraz w kryterium gwarancja maksy-

malnie 40 pkt. Punktowa ocena ofert jest sumą iloczynów punktów za poszczególne kryteria 

i procentowych wag im przypisanym.  
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4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru: 

 

P (punkty oferty) = C (punkty za cenę) + G (punkty za okres gwarancji i rękojmi) 

 

a) Punktacja dla kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru: 

 

Cena (C) = Cena brutto najtańszej oferty/Cena brutto badanej oferty x 60  

 

b) Punktacja dla kryterium „gwarancja” obliczana będzie według wzoru: 

Gwarancja (G) = Okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie (w miesiącach)/Najwyższa 

zaoferowana ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich ofert ( w miesiącach) x 40  

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot niniejszego 

zamówienia:  

- nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przed-

miotu zamówienia. Zaoferowani e gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum lub nie 

zaoferowanie gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp. 

- najwyżej ocenianym okresem będzie okres 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w 

ofercie dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocena przyznana za to kryterium bę-

dzie równa ocenie jak za zaproponowanie 60 miesięcznego okresu gwarancji, przy czym w 

przypadku wyboru danej oferty, do umowy zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi zapro-

ponowany przez Wykonawcę w ofercie.  

Rozdz. XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze ofer-
ty, w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiado-
mienie to zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. 
Jeżeli wskazane próby przesłania drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie 
zostanie przesłane na adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskaza-
nej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, 
w terminie określonym w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy 
w sposób podany w ust. 1. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej 
ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści 
powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres 
współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamó-
wienia. 



Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego należącego do WORD w Pile  

 
  

14 

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 
niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które 
będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp. 

 
Rozdz. XIX Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w pełnej wysokości, w jednej 
lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Pzp/ 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Podpisanie 
umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy bez zastrzeżeń.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego, nr 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, 
gwarancja musi być złożona w oryginale oraz zawierać: 

a) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta), 

b) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, 

c) nazwę i adres Wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz Wszystkich Wy-
konawców wspólnie składających oferty, 

d) że gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego zapłaci 
kwotę zabezpieczenia a w przypadku złożenie oferty wspólnej przez kilku Wykonawców – bez 
względu na to, z przyczyn którego z tych Wykonawców przedmiot zamówienia został nienależy-
cie wykonany, 

e) dokonanie zapłaty w terminie 30 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania 
zapłaty, właściwe podpisanie pisemnego oświadczeni, że Wykonawca nie wykonał lub nienale-
życie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy lub też nie zapłacił kar umownych wy-
nikających z umowy, 

f) terminy ważności gwarancji i kwoty, z uwzględnieniem okresu odpowiedzialności za wykona-
nie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji/rękojm, 

g) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy dla Zamawiającego, 

h) gwarancja jest nieprzenośna. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wyko-
nania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane a kwotę 30 % wyso-
kości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i 
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zostanie ona zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi na wykonane roboty 
budowlane. 

 

Rozdz. XX Informacja w sprawie postanowień Umowy 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 

2. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności  
Wykonawcy oraz wartości umowy. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8. 

Rozdz. XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dzia-
le VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może po-
nieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji upraw-
nionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Za-
mówień Publicznych. 

Rozdz. XXII Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w przypadku zbierania 
danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym 
z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Pile ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, dane kontaktowe -adres e-mail: sekretariat@word.pila.pl, 
tel. (67) 212 07 77. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego  
w Pile jest Mirosław Sanecki  kontakt: adres e-mail:miroslaw.sanecki@word.pila.pl, tel (67) 211 
93 60 . 
3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji postępowania o udzielnie 
zamówienia publicznego pn. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpie-
czenia komunikacyjne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (podstawa prawna 
–art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-
cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udzia-
łem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określo-
nych danych wynikają z ustawy Pzp. 
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień pu-
blicznych. 7. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp przez okres: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia . 
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8. Posiada Pani/Pan: 
•  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana, 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobo-
wych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez admi-
nistratora. 

9.  Nie przysługuje Pani/Panu: 
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
• prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
• prawo do sprzeciwu, o których mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwa-
rzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego admini-

stratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 

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

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-

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

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do prze-

chowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub  celu  ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europej-

skiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdz. XXIII Postanowienia końcowe 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informa-
cje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do pro-
tokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po doko-
naniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty 
udostępnia się po ich otwarciu. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-
sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania pouf-
nego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż 
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.  

5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić 
Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku 
przesłanego elektronicznie lub faksem. 
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Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1  –  Formularz oferty (wzór) 

Załącznik nr 2  –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) 

Załącznik nr 3   –   Oświadczenie  dotyczące braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 4  –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór) 

Załącznik nr 5  –  Formularz wykazu wykonanych zamówień – robót 

Załącznik nr 6  –  Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  

Załącznik nr 7   -    Zobowiązania podmiotu – wzór   

Załącznik nr 8   -   Wzór umowy  

Załącznik nr 9   –  dokumentacja techniczna – branża drogowa  (przedmiary, rysunki, opis, 
STWiOR) 

Załącznik nr 10  -   dokumentacja techniczna – branża elektryczna   

 


