
Nr sprawy IP.II.342-11/2008     Prudnik 29.07.2008 r. 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)  
powyżej  14.000,00 Euro  

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  
 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655  ) 

 
 
I.      TRYB PRZETARGU 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad 
określonych w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych                    
( Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655.). 
 
II.    ZAMAWIAJĄCY   

Dom Dziecka w Głogówku, ul. 3 go Maja 21, 48-250 Głogówek, tel./fax. 77 4067750 
         NIP: 755-13-36-343                                      Regon: 000743400 
 
 
III.   MIEJSCE  PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:  

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu  Zamówień Publicznych, 
na tablicy ogłoszeń Domu Dziecka w Głogówku  oraz na stronie internetowej 
www.bip.powiatprudnicki.pl wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest : „Remont Nawierzchni drogowych i chodnika na posesji 
Domu Dziecka w Głogówku ul. 3 go Maja 21. 
     CPV  45111100-9, 45111200-0, 45233200-1 
Szczegółowy zakres robót określają :przedmiar robót i dokumentacja techniczna 
 
2.  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
     a.   kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową musi zawierać pod względem 
          merytorycznym pełny zakres robót zgodny z przedmiarem, natomiast podstawy 
          wyceny zastosowane do opracowania kosztorysu mogą się różnić, 
     b.   wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 24 miesięcy, 
     c.   wykonawca zapewni kierownika robót, posiadającego stosowne kwalifikacje. 
 
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

• rozpoczęcie robót nastąpi - do 2 dni od dnia podpisania umowy, 
•••• termin zakończenia robót nastąpi do 31.10.2008 r. 
 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1.   Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
      publicznych, 
2.  Spełniają pozostałe warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., 
3.  Wykaz wykonanych prac budowlanych polegających na wykonaniu robót drogowych 
      z  użyciem kostki brukowej, płyt chodnikowych i podobnych: dróg, parkingów lub 
      chodników, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  
      zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  to  w tym okresie, 
      minimum dwie roboty  odpowiadające swoim rodzajem  stanowiącym przedmiot 
      zamówienia, każda o wartości powyżej 50.000 zł (brutto) z podaniem ich wartości oraz daty 
      i miejsca wykonania  wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów 
      zamawiającemu,  że roboty te zostały wykonane z  należytą starannością.  
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych         
w punkcie VII niniejszej SIWZ.  
 
W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów (dwóch lub więcej 
wykonawców) warunki udziału w postępowaniu określone w : 
• pkt 1-   winien spełniać każdy z tych podmiotów (wykonawców) w zakresie określonym  
                    w art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz ust. 2 pkt 1- 4 ustawy Pzp, 
 
 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
         WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
         UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  
 
1.    Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 
2     Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 
       stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r nr. 223 poz. 1655 )  
       wg załącznika nr 4.  
3    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, wystawiony nie wcześniej niż                  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.   Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca   
      nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 składanie ofert.  ( zaległości w opłatach składek spowoduje odrzucenie 
       oferty ). 
5.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
      Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające opłacanie składek na 
      ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, ze 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 ( zaległości w opłatach spowoduje 
      odrzucenie oferty ).  
6.   Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 



      otrzymania  pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
      związania  z ofertą , oraz, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ został 
      przez nas zaakceptowany.  
7.   Oświadczenie , że wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres  
      24 miesięcy od daty odbioru robót przez zamawiającego 
8.   Wykaz wykonanych prac budowlanych polegająca na wykonaniu robót drogowych 
      z  użyciem kostki brukowej, płyt chodnikowych i podobnych: dróg, parkingów lub 
      chodników, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęci postępowania o udzielenie 
       zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  to  w tym okresie, 
       minimum dwie roboty  odpowiadające swoim rodzajem  stanowiącym przedmiot 
       zamówienia, każda o wartości powyżej 50.000 zł (brutto) z podaniem ich wartości oraz daty 
       i miejsca wykonania  wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów 
       zamawiającemu że roboty te zostały wykonane z  należytą starannością.  
 
Uwaga: 

Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) 
wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. w przypadku podpisu nieczytelnego wraz z imienną 
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno 
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność               
z oryginałem wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wyszczególnione w pkt VII 
wykonawca spełnił. 
 

Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w pkt. VII, lub którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy, zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Nie uzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym 

samym nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy   z postępowania a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty.  

 
VIII.  ZAMAWIAJĄCY MOŻE ŻĄDAĆ WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ  
          W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA 
          POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM. 
            
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 
Informację dot. zamiaru powierzenia części robót podwykonawcom należy wpisać w pkt 8 
formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, a szczegółowo opisać    
w załączonym do oferty wykazie (załącznik nr 3 do SIWZ) z wyszczególnieniem pozycji 
kosztorysu ofertowego, których dotyczą. 
 
IX.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO  
       Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
       I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
       POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 



 
1.   W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty 
      oraz inne informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
       możliwość przesyłania informacji za pomocą faksu i uzna je za złożone w terminie, jeżeli 
       ich treść dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, 
     ( listownie ).  
2.  Wykonawca może zwracać się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
      zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie 
      treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
      składania ofert.  
3.   Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom 
      którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie 
     internetowej, bez ujawniania źródła zapytania . 
4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
     terminem składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
     zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie 
     wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie  internetowej. 
     Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 
5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 
     zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego  
    do wprowadzenia tych zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania 
    ofert niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ  
    oraz umieści na stronie internetowej. 
6.  Nie przewiduje się zwołania zebrania z wykonawcami.  
7.   Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby : 
 
a.   Wyjaśnienia dotyczące postępowania w zakresie merytorycznym udziela Pan inż. Kazimierz 
   Małkowski, tel. 0774373709 w dniach: od poniedziałku do soboty  w godz. od 1200 
        do 1500.  

 
b.   Wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego w zakresie procedury przetargowej 
      udziela Pan inż. Andrzej Wójtowiec w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 

      do 1500  Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, tel. 077 4381748. 
 
X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
      Zamawiający nie wymaga wadium  

 
XI. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ 
 
.     Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 3 Prawo Zamówień Publicznych termin związania z ofertą 
      wynosi 30 dni od daty terminu złożenia ofert.  
 
XII.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 
       Zamawiający   nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa   
      w art. 67, ust.1 pkt.  6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
 
XIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY   
 



 Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena wynikająca  
z kosztorysu ofertowego muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 
występujących w kosztorysie ofertowym. Oferta zostanie odrzucona w przypadku : 

• braku wypełnienia i określenia wartości pozycji w kosztorysie ofertowym  
• wprowadzenia przez wykonawcę zmian w ilościach określonych przez zamawiającego  

            w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, 
• wstawienia w pozycji kosztorysu ofertowego zera, jako wartości pozycji (nie dotyczy to 

wody i energii elektrycznej, które zapewnia zamawiający). 
Cena  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
zakresu zamówienia a niezbędne do wykonania dostawy tj.  podatek VAT, i inne gdy są 
niezbędne do wyceny przedmiotu zamówienia.  

W cenie oferty należy uwzględnić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

 

XIV.    KRYTERIA WYBORU OFERT 

 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami/ ilość 
możliwych do otrzymania punktów w ramach kryterium wyrażone w procentach daje wynik 
punktowy/: 
1.   Cena                 -    100% 
 
Ad. 1    Cena oferty – 100% sposób dokonania oceny wg wzoru: 
 
[( Cn : Cb ) x 100] x 100%, gdzie: 
 
Cn -  cena najniższa 
Cb -  cena badanej oferty 
 
XV.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
             WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

• Oferta musi być przygotowana w języku polskim, napisana pismem maszynowym, 
komputerowym lub czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez osobę(y) 
upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 
minimum w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

• Oferta może zawierać spis treści umieszczony na początku oferty. Wszystkie zapisane 
strony powinny być ponumerowane. Wskazane jest numerowanie stron w zewnętrznym 
górnym rogu w sposób: nr strony/ ilość stron oferty (numeracja może być naniesiona 
ręcznie czytelną nieścieralną techniką). 

• Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie zaznaczone 
(numerowane). 

• Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (również w załącznikach do oferty) mogą 
być naniesione ręczną czytelną techniką, ale muszą zostać parafowane (lub podpisane) 
własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(e)ą ofertę. Parafka (podpis) musi być 



naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby składającej parafkę). 

• Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę na 
całość zamówienia oraz w jednym egzemplarzu. 

• Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,      
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

• Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

• Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust.4 (dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie). 

• Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., 
poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą 
być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

 
• Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.                   

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania. 

 
• Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 

• Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa    w rozumieniu 
w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 
Pakowanie i złożenie ofert : 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej : 
 
Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: 
„Oferta na Remont nawierzchni drogowych i chodnika na posesji Domu Dziecka w Głogówku, 

ul. 3 go Maja 21.” 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jak zwykłej 
korespondencji i nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w terminie określonym               
w SIWZ) ponosi wykonawca. 



XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.   Termin składania ofert do : godz. 1000 dnia 20.08.2008 r. w sekretariacie w Domu Dziecka 
w Głogówku, ul. 3 go Maja 21, 48-250 Głogówek. 
 
2.   Termin i miejsce otwarcia ofert : godz. 1100dnia 20.08.2008 r. w sali narad – świetlicy Domu 
Dziecka w Głogówku, ul. 3 go Maja 21, 48-250 Głogówek, I piętro. 
 
3.   W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub poczta kurierską, zamawiający przyjmie za 
      termin złożenia oferty termin otrzymania przesyłki.  
 
4.  Możliwość przedłużenia terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach 
     określonych w art. 38 ust.6 oraz art.180 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
5.  Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie określonym j. w. zostaną zwrócone 
     bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  
 
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
    złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
    o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie  
    o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych 
    zasad jak składana oferta oznaczonych dodatkowo napisem „ZMIANA”. 
 
7.  Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
     wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
     dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 
8   Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
     poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 
     zmian, poprawek i uzupełnień) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
     oznakowane dopiskiem „WYCOFANIE” rozpatrywane będą w pierwszej kolejności i po 
     stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, nie będą otwierane. 
 
XVIII. TRYB OTWARCIA OFERT 
 
1.   Komisja przetargowa dokona publicznego otwarcia ofert. 
2.   Otwarcie ofert jest jawne. 
3.   Wykonawcy nie obecni na publicznej sesji otwarcia ofert mogą wystąpić do zamawiającego  

z wnioskiem o przesłanie informacji z sesji otwarcia. 
4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji przetargowej poda kwotę, jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5.  Przewodniczący lub sekretarz komisji przetargowej po otwarciu każdej oferty odczyta:  

• imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, 
• cenę ofertową zamówienia, 
• termin wykonania zamówienia, 
• okres gwarancji, 
• warunki płatności. 

6.  Badanie ofert jest poufne. 
7. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
    dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że 
    oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 



 
XIX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
          DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
          W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 
1.   O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli 
      oferty. 
2.   Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
3.   W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 
      umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
      zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert 
      chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
      publicznych. 
 
XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH I TRYBIE ZAWARCIA UMOWY 
       
    1.  Z wykonawcą, który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi 
          załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, 
    2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia  

świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia 
świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych    w ofercie, które były 
oceniane w toku postępowania. 

XXI.    ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ 
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki  ochrony 
prawnej zawarte w Dziale VI, Rozdział 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień 
Publicznych, ( Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655. ). 
 
1.   Wnoszenie i rozpatrywanie protestów:  
      

a) Odpowiednio umotywowany, pisemny ( listownie ) protest może zostać wniesiony             
w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość            
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

  
b) Protest pisemny ( listownie ) dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

zamówienia wnosi  się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.  
  

c) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
 

d)   Zamawiający odrzuca protest  wniesiony po terminie lub wniesiemy przez podmiot 
      nieuprawniony. 

 
e) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od jego wniesienia, brak 

rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 
 



f) Do czynności związanych z wnoszeniem protestów stosuje się przepisy działu VI rozdział 
2, art. 180 –183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.z 2007r Nr 223  poz.1655 ) 

 
 2.   Wyłączenia: 
 
Postępowaniu odwoławczemu nie podlega: 
-   Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ; 
-   Odrzucenie wszystkich ofert.        

XXII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1.   Zasady udostępnienia dokumentów 
 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu  do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu  
( jawne po zakończeniu postępowania ) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 
i zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 
a.   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
b.   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
c.   zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
     dokumenty 
e.  udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 
     godzin jego urzędowania. 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ : 
 
- formularz ofertowy     -   Załącznik nr 1                  
- projekt umowy            -    Załącznik nr 2 
- zakres robót powierzony podwykonawcom  -   Załącznik nr 3 
- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków z art.22 ust.1 ustawy PZP  -   Załącznik nr 4 
- wykaz wykonanych robót   -   Załącznik nr 5                
 -  przedmiar robót   
-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
 

 
                                                                                                                           zatwierdził 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                         DYREKTOR 
                                                                                                                                      Mieczysław Żebracki 
 
 
 
 
 
 
 
 



.............................................................................                                                                          Załącznik nr 1 
                    Nazwa i adres oferenta 
 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
 
pod Nr KRS : ........................................................ 
lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej 
 
pod Nr ............................... z dnia ................................ 
 
REGON ................................................................................. 
 

 

                                                                                                                               
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
1) Przedmiot przetargu: „ Remont nawierzchni drogowych i chodnika na posesji Domu 
Dziecka w Głogówku, ul. 3 go Maja 21.” 
 
2) Zamawiający: Dom Dziecka w Głogówku, ul. 3 go Maja 21, 48-250 Głogówek 
 
3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym  
 

.................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko, nazwa /firma) 

.................................................................................................................................................. 
                                                         ( adres /siedziba wykonawcy,  tel /fax ) 

 
 
4)   Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami podanymi  
      w specyfikacji   istotnych warunków zamówienia za cenę : 
 

cena ofertowa (netto) : . . . . . . .   . . . . . . . zł    
 

podatek VAT  : . . . . . . . . .. . . . . . zł 
 
Ogółem cena ofertowa (brutto) wynosi: ……………………………..zł 
 
(słownie : . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

 
 
5)  Termin wykonania zamówienia:  

• rozpoczęcie robót  - do 2 dni od dnia podpisania umowy, 
 

• termin zakończenia robót: -  do 31.10.2008 r. 
 

6) Warunki płatności:  termin płatności do 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz 



z protokołem  bezusterkowego odbioru robót. 
 
7)  Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres  (wymagane w  SIWZ 24 m-ce) :  
     …… miesięcy. 
 
8) Oświadczamy, że: 
• spełniamy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy, 
• wykonamy zadanie siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców/z udziałem 

podwykonawców*). Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 3,  
  
 
9) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie : 
Nie dotyczy  

 
10)  Zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni od dnia złożenia oferty, tj. do    ………. 2008 r. 
 
11)  Oferta złożona została na …... .. stronach, kolejno ponumerowanych od nr…… do nr…... 
 
12)  Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach  nr : ………… 

……………………………stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  art. 11 ust. 4   

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) oświadczenie z art.22 ust.1ustawy PZP, 

2) aktualny odpis z właściwego organu rejestrowego, 

3) aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

4) Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
otrzymania pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 

z ofertą, oraz, ze projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ został przez nas 

zaakceptowany. 

5) Oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy od 
daty odbioru robót przez zamawiającego 

6) wykaz robót z ostatnich pięciu lat wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały 
wykonane należycie , zał. nr 5 

7) kosztorys ofertowy,   

8) ewentualne pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, 

9) zakres robót powierzony podwykonawcom, o ile jest przewidziany przez wykonawców. 
 

 

              

............................................................ 
                                                                                     (podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do 
                               występowania w imieniu wykonawcy) 

 
 



Załącznik nr2 

Projekt umowy 

UMOWA  Nr ............/2008 

 

zawarta w dniu  .................2007 r. w Głogówku pomiędzy Domem Dziecka w Głogówku,             
ul. 3 go Maja 21, 48-250 Głogówek zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez : 
 
1.   Dyrektora                             - Mieczysława Żebrackiego 
2.   Głównego Księgowego       -  Katarzynę Szymańską 
a  firmą   .................................działającą na podstawie............  zwanym  dalej  "Wykonawcą" 
reprezentowanym przez:  
 
1.   ................................    
 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych           
( Dz. U. z 2007r Nr 223   poz. 1655 ), na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest: „Remont nawierzchni drogowych i chodnika na posesji Domu 
Dziecka w Głogówku, ul. 3 go Maja 21”. 
 
 

1. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają formularz ofertowy oraz kosztorysy 
      ofertowe, stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1  do niniejszej umowy oraz protokół 
      odbioru robót. 
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej (zapis    

zależny od treści oferty). 

§ 2 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

• rozpoczęcie robót   -………………………………………………. 
• termin zakończenia robót  - ………………………………………. 

 
2. Z czynności końcowego odbioru robót budowlanych będzie spisany protokół końcowy, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub 
usterek, za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się wpisaną na 
protokole końcowym datę, w której Strony umowy stwierdziły, że wady te lub usterki zostały 
usunięte. 

§ 3 

 
1. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie                     

z  ofertą Wykonawcy, wynosi:  .................................................  zł (brutto) 



(słownie: …………………………………………………………………............. złotych). 
2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe stanowi ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy jak również 
uwzględnia ewentualne ryzyko związane z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, które 
należy wykonać w celu poprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie 
może domagać się zmiany wynagrodzenia (podwyższenia) nawet w przypadku, gdyby po 
wykonaniu przedmiotu umowy okazało się, że faktyczne koszty odbiegają od wysokości 
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

§ 4 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót budowlanych jest  pan 

Kazimierz Małkowski, tel. 077 4373709. 
2. Wykonawca na kierownika robót wyznacza: ……………………………………….……… 

§ 5. 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres  24 miesięcy licząc od 
daty podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

§ 6. 

 
1.  Rozliczenie za przedmiot umowy realizowane będzie  przelewem na rachunek 
     bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz                      
     z protokołem końcowym bezusterkowego odbioru robót. 

      2.  Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru robót  podpisany przez Strony.  
3.  NIP zamawiającego :   
4.  Bank i numer rachunku bankowego Wykonawcy: wg faktury. 
5. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
     ustawowych za zwłokę. 

§ 7. 

 
1. Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od niego zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa                
w § 3 ust. 1 . 

2. Wykonawca, za niedotrzymanie terminu zakończenia robót z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną                    
w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie więcej jednak niż 10% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1umowy.  

3. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od niego zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 . Nie dotyczy 
to jednak sytuacji określonych w §9 ust. 3. 

4. Niezależnie od kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 8 
1. W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy udziale podwykonawców 

wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3, Zamawiający i Wykonawca 



ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę. 

2. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych robót. Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników 
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

3. Nie dopuszcza się udziału innego podwykonawcy, niż wskazanego w ofercie, a także udziału 
dalszych podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku niedotrzymania postanowień, o których mowa w ust. 3, Zamawiający jest 
zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1. Ponadto, w sytuacji takiej 
Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia,             
o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony taki przypadek. 

5. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót (odpowiednio: 
częściowego albo końcowego) jest dostarczenie przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia 
podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za tę 
część robót, której dotyczy protokół. 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym 2 
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

7.   Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

-   załącznik Nr 1    -  formularz ofertowy, 

-   załącznik Nr 2    -  kosztorys ofertowy, 

-   załącznik Nr 3    -  Wykaz podwykonawców 

  - załącznik Nr 4    -  SIWZ 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA                
  
 
 
 
 
 
 



 
Nr sprawy  
 

                                                                                                                                                         załącznik nr 3 
 

Wykaz podwykonawców 
 
 
Nazwa i adres wykonawcy : …………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
L.p. 

 
Nazwa i adres podwykonawcy 

 
Powierzony zakres zamówienia*)  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*) należy podać konkretne pozycje kosztorysu ofertowego. 

                                                                      ……………………………………………. 
                                                                                                            (podpis wykonawcy lub upoważnionego   

przedstawiciela wykonawcy) 

 
 



 
Nr sprawy   

                                             

Załącznik nr 4  

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
     CPV 45111100-9, 45111200-0, 45233200-1 
      
 

Oświadczam, że: 

 

spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r  Nr 223  poz. 1655.),  to znaczy: 
a) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym                
i   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia; 
d) nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, który mówi, że : 

z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się: 

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,    
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego;  

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem  podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku             
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                         
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione            
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione    w celu osiągnięcia korzyści 



majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                          
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- osoby prawne, których urzędującego  członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o  udzielenie  
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu  osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa      
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3; 

- wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane                                   
z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia 
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców         w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje 
się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust. 1pkt 2 lub 
art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2.  

 

 

Data.............................................   

 

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

                                                      (podpis osoby uprawnionej do   
                              występowania w imieniu wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 



nr sprawy:  ............................/2008 
 

                                                                                                                                Załącznik nr 5 

 

 

WYKAZ  ROBÓT  
 

zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania                            
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem, stanowiącym przedmiot zamówienia, każda o wartości 
powyżej 50.000 zł (brutto). 

 
Nazwa i adres wykonawcy : 
…………………………………………………………………………............................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
L.p. 

 
Zamawiający  

 

 
Krótki opis wykonanych 
robót (zakres, lokalizacja) 

 

 
Wartość 
robót 

wykonanych 

 
Termin 
realizacji  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                    
                                                                                                    .............................................                                                                       
                                                                                   (podpis wykonawcy lub upoważnionego 
                                                                                                                          przedstawiciela wykonawcy) 

 


