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C Z Ę Ś Ć I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Informacja o zamawiającym 
1) Zamawiającym jest Gmina Szczuczyn 

adres: ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

w imieniu, którego postępowanie prowadzi Ref. SG i R przy udziale komisji przetargowej,  
tel. (086) 273 50 80, fax. (86) 273 50 81 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7

30
 -15

30 

NIP 719-10-09-960      Regon: 000530063 
2) Adres, na który należy przesyłać korespondencję (pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia) 
związaną z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: 

Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

 

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
1) Waldemar Filipkowski – Z-ca Kier. Ref. SGiR 

 
3. Podstawa prawna 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, 
ust. 8 z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pózn. zm.) zwana dalej ustawa „Prawo 
zamówień publicznych”. 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w 
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwana dalej specyfikacja lub w skrócie SIWZ. 
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

5. Zasady postępowania 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
2) Dokumenty uzupełnione do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp. Wykonawcy 
przekazują w formie pisemnej, ponieważ stanowią one ofertę przetargową. 
3) Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną mając jednak na uwadze, że zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna. 
4) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje o których mowa powyżej, 
faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
5 Wykonawca może zwracać się na piśmie (lub w formach wymienionych powyżej) do zamawiającego 

na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn o wyjaśnienie 

wątpliwości związanych ze SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim 
uczestnikom postępowania bez ujawniania źródła zapytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
pod adresem: www.um.szczuczyn.pl 
6) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana wprowadzona przez 
zamawiającego stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ 
7) Wszystkie ewentualne zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą zamieszczane na 
stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl 



8) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie 
internetowej 
9) W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 
10) Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 

 
C Z Ę Ś Ć II 

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 
 

1. Przedmiot zamówienia 
 

1.1). „Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy 
Szczuczyn” 

 
1.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych 
na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn. Do szczegółowego zakresu robót należy: 
a) Transport pospółki na teren Gminy Szczuczyn, 
b) Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej lub żwirowej pospółką (śr. 0 – 63 mm) o grubości 
średnio od 5 cm do 15 cm wraz rozplantowaniem i nadaniem odpowiedniego spadku oraz 
zagęszczeniem mechanicznym w ilości do 1 765 m 

3
 (około 2720 ton) 

c) Równanie i profilowanie dróg gminnych równiarką o mocy minimalnej 100 KM - około 100 godzin 
pracy. 
Typowanie robót wykonywane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.  
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami stawianymi w specyfikacjach wykonania i odbioru 
robót. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie zakresu bez zmian cen 
jednostkowych zaproponowanych w złożonej ofercie. 
Oferowany materiał musi spełniać Polskie Normy PN-EN13242-2004 
2.3) Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
2.4) Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót 
przedstawione są w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych”. W ofercie należy podać cenę 
jednostkowa wbudowania 1 m

3
 pospółki wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacja robót. 

2.5) Zamawiający nie zapłaci za inne koszty związane z realizacja zamówienia, kiedy zostaną takie 
wykonane, ponieważ będzie uważał, iż są one pokryte przez podana cenę jednostkową w ofercie. 
2.6) Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 
oferty i podpisania umowy. 

 
2. Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia ustala się według zgłoszeń przez Zamawiającego – sukcesywnie do 
dnia 15 grudzień 2011 r. Rozpoczęcie – następnego dnia po podpisaniu umowy.  

 
3. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
4. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 
5. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

 
6. Podwykonawcy 



Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w druku „FORMULARZ OFERTY”, czy w realizacji 
zamówienia będą/nie będą uczestniczyć podwykonawcy i określenia części, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazwy (firmy) wykonawcy i adresu siedziby 
wykonawcy. 

 
7. Zaliczki 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
8. Aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów, umowa ramowa 
Zamawiający nie zamierza wykorzystać aukcji elektronicznej ani ustanawiać dynamicznego systemu 
zakupów oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 
C Z Ę Ś Ć III 

 
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od wykonawcy 

 
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od wykonawcy 
 
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy są niewykluczeni z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 
2) posiadają wiedze i doświadczenie; 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą wykaz wykonanych 
lub wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiących przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców wraz dokumentami - 
referencjami od innych Zamawiających, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Należy wykazach minimum jedno zadanie o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 30 tys. złotych wraz z dokumentami od innych Zamawiających, potwierdzającymi 
należyte wykonanie tych usług (referencje) – załącznik Nr 4 do SIWZ. 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; 
Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi dysponować następującymi narzędziami i 
urządzeniami: koparko – ładowarką (z osprzętem szufla, lemiesz itp.) o mocy minimalnej 90 
KM, równiarką o mocy minimalnej 100KM, samochodem ciężarowym, walcem samojezdnym o 
mocy minimalnej 70 KM. Wykonawca przedłoży oświadczenie, że będzie dysponował 
urządzeniami, sprzętem i narzędziami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ. – Oświadczenie – Potencjał techniczny 
4) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia musi dysponować osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, 
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w 
tym: Wykonawca oświadczy, że będzie dysponował osobą, na każda funkcję zgodnie z treścią 
załącznika Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie – Potencjał kadrowy. 
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie 
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez 
Zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i 
oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 
 
2. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 



POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY: 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
następujące dokumenty: 
 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, 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 
wniosków o dopuszczenie do udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 
e) Wykonawca powołując się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 
 
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 b-d składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące 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. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 
wystawionych nie wczesnej niż w terminach określonych powyżej. 
 
4. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU: 
 



1) OFERTA – zgodna w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1  
2) Dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli 
nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 
3) Pełnomocnictwo, w sytuacji, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku złożenia 
oferty wspólnej. 
 
5. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców art. 23 ustawy Pzp: 
 
1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja) 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (umocowanie może wynikać z treści umowy 
konsorcjum w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum). 
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu 
występuje. 
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
Zawartość oferty 
1) dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 2, 
2) wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1), 
3) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Załącznik Nr 2), 
4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3), 
5) doświadczenie zawodowe (Załącznik Nr 4), 
6) oświadczenie potencjał techniczny (Załącznik Nr 5), 
7) oświadczenie potencjał kadrowy (Załącznik Nr 6), 
8) zaakceptowany projekt umowy (Załącznik Nr 7), 

 
 

C Z Ę Ś Ć IV 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 
1) Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja całości zamówienia – wyprofilowania 
dróg gruntowych lub żwirowych, łącznie z kosztami wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, 
transport a także ewentualne upusty i rabaty, oraz określać ceny brutto pracy godziny równiarki, 
koparko-ładowarki, walca.   
2) Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. Cena musi być wyrażona w 
złotych polskich. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie PLN. 
Do obliczenia ceny brutto oferty, Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i 
usług zgodna z obowiązującymi przepisami. 
3) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a. oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
 

CZĘŚĆ V 
Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

 
1. BADANIE OFERT 
 



Zamawiający zbada spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokumenty 
potwierdzające wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1, a w przypadku ujawnienia podstaw do ich 
wykluczenia, Wykonawcy ci zostaną wykluczeni, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz oceni oferty w zakresie wymagań ze SIWZ i ww. ustawą, których nie 
spełnienie powoduje odrzucenie oferty. 
W oparciu o powyższe zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważni 
postępowanie. 

 
2. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzić będzie, co 
najmniej jedna z sytuacji opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
3. ODRZUCENIE OFERT 
Oferta będzie odrzucona, jeśli zachodzić będzie, co najmniej jedna z sytuacji opisanych w art. 89 ust. 
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

 
4. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
1. Kryteria oceny ofert 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 
odpowiednio wagi procentowe 
1) cena – 100 % składająca się z  
a) cena brutto za Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej lub żwirowej pospółka o 
grubości średnio od 5 cm do 15 cm wraz rozplantowaniem i nadaniem odpowiedniego spadku oraz 
zagęszczeniem mechanicznym ( koszt 1m3) – 60% 
b) równanie i profilowanie dróg gminnych równiarką o mocy minimalnej 100 KM (koszt 1 godziny 
pracy) – 40 % 

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 
1) Ocena ofert dokonywana będzie, według wzoru: 
         
 
          najniższa cena ofertowa brutto 
         (wśród ofert rozpatrywanych) 

C= ------------------------------------ x odpowiednio 40 lub 60 % 
             cena oferty badanej 
 

2) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt , 
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

CZĘŚĆ VI 
Forma i zasady wnoszenia wadium 

 
1. Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu 
składania ofert – w wysokości: 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z oznaczeniem 
przedmiotu zamówienia. 
NIE WNIESIENIE WADIUM W WYMAGANYM TERMINIE, WYMAGANEJ WYSOKOŚCI I FORMIE 
SKUTKUJE WYKLUCZENIEM WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 
2. Wadium może być wniesione w: 
a) pieniądzu – wniesione przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Bank 
Spółdzielczy w Szczuczynie 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 (DECYDUJE DATA WPŁYWU NA 
KONTO ZAMAWIAJĄCEGO! – Wymogiem jest, aby w dniu otwarcia ofert wadium było na koncie 
Zamawiającego), 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 



d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
– ze zm.). 
3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. 2. b, c, d, e należy złożyć w depozycie Referatu 
Finansowego Urzędu Miejskiego w Szczuczynie - kasa (codziennie w dni robocze w godz. 7

30
 – 

1530) lub włożyć do koperty, w której znajduje się oferta (nie bindować, nie zszywać z ofertą, jest to 
dokument, który nie stanowi oferty i podlega zwrotowi). 
Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
osobę podpisującą ofertę – w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub osobę przyjmującą do 
depozytu – w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, przykleić do koperty lub 
włożyć do koperty, w której znajduje się oferta przetargowa. 
4. Zamawiający zwraca wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 
5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust., 1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo Zamówień 
Publicznych. 
Złożone poręczenia lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku 
(instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o 
których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

CZĘŚĆ VII 
Zasady przygotowania oferty 

 
1. Wymogi formalne 
1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą 
SIWZ, na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
a) musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do 
pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, 
b) formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również złożone 
na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny 
podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do 
reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, 
c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, 
d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 
Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały 
wszystkich kart oferty i załączników. 
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 
pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopia) 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
5) Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej na 
„za zgodność z oryginałem”, (podpis + pieczęć imienna lub czytelny podpis) przez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę. 
6) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, 
w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub 
budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 



7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba. 
8) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca zastrzega, jako nie 
mogące być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 

 
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 

4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI  
(Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 21 z późn. zm.)” 

 
 

Zaleca się wydzielenie ich w złożonej ofercie. 
Ponadto prosimy Wykonawców o wskazanie, które złożone przez nich dokumenty ze względu na 
obowiązujące przepisy prawne, nie mogą być udostępniane. 
9) Złożone oświadczenia i dokumenty, których wzory stanowią załączniki do SIWZ, muszą zawierać 
wszystkie istotne dla Zamawiającego informacje zawarte we wzorze. 

 

2. Forma złożenia oferty 
 
1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 
uniemożliwiającej bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 
składania ofert (np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach). 
2) Opakowanie (koperta) musi być oznaczona, jako „OFERTA” i zostać opatrzona nazwą przedmiotu 
zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co 
najmniej jego nazwę, adres, nr telefonu. 
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, na kopercie należy wymienić z nazwy, z określeniem adresu 
siedziby, wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika. 
Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) opatrzonej nazwą zamówienia: 
 
 
.......................................... 
Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika 

 
Urząd Miejski w Szczuczynie 

OFERTA PRZETARGOWA 
na 

„Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczuczyn” 

NIE OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT!: 
w dniu 19.04.2011 roku godz. 10

10
 

 
Wskazane jest podanie daty i godziny otwarcia ofert! (zapis ma znaczenie przy przesłaniu oferty 
pocztą – dla pracowników kancelarii). 
4) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciążały wykonawcę. 

3. Koszt przygotowania oferty 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od 
wyniku postępowania przetargowego – z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

 
C Z Ę Ś Ć VIII 

Informacje o miejscu oraz terminie składania i otwarcia ofert 
 
1. Miejsce i termin składania ofert 
1) Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Szczuczynie 
przy ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 1, lub przesłać na adres podany w Części I 
ust 1 pkt 2) SIWZ w terminie najpóźniej do 19 kwietnia 2011r. do godz. 10.00 

2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie. 



 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 
sala USC (parter budynku), dnia 19 kwietnia 2011r. o godz. 10

10 

3. Publiczne otwarcie ofert 
1) Otwarcie ofert jest jawne. 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia. 
3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa art. 86 ust. 4 Prawa 
zamówień publicznych. 
4) Na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert zamawiający prześle informację 
zawierającą nazwy i adresy wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz dane odczytane 
publicznie, o których mowa w pkt. 2 i 3. 

4. Termin związania ofertą 
1) Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie 
lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający 
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy 
na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
3) Wykonawca, który nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na 
przedłużenie okresu związania ofertą, zgodnie z art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
podlega wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

5. Zmiana i wycofanie oferty 
1) Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są 
skuteczne, pod warunkiem zachowania formy pisemnej. 
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 
opatrzyć napisem ZMIANA. 
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co 
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć 
napisem WYCOFANIE. 

 
C Z Ę Ś Ć IX 

Istotne postanowienia umowy 
 

1. Warunki płatności i termin płatności 
Zostały określone we wzorze umowy. 

2. Kary umowne 
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy. 

3. Zmiany umowy 
Zostały określone we wzorze umowy 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Nie dotyczy 
 
W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze te spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższa 
liczbę punktów, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki powodujące 



konieczność unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

C Z Ę Ś Ć X 
Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, 

w celu zawarcia umowy 
 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawcę, wskazując miejsce, 
termin i godzinę podpisania umowy. 
2. Podpisanie umowy odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 
19-230 Szczuczyn 
3. Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od wykonawcy okazanie dokumentu tożsamości, a w 
przypadku złożenia oferty wspólnej - umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólnie 
ofertę. 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu się decyzji o 
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć: 
- w przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza 
znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału 
zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich 
pełnomocnictw. 
- uprawnienia budowlane do kierownika robót z uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
bez ograniczeń wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. 
- Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie potwierdzić, 
że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu: 
* pisemne zobowiązanie tych podmiotów do realizowania zamówienia, zawierające zakres czynności, 
które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 
* pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wykaz narzędzi, 
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, które ten podmiot udostępnia – w przypadku, gdy 
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale 
technicznym innych podmiotów, 
* pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich 
udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot 
udostępnione – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 

 
C Z Ę Ś Ć XI 

Postanowienia końcowe 
 
1. Ogłoszenie o wyniku postępowania 
 
1) O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie: 
a) wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty; 
b) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 
2) Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty: 



a) informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali 
wykluczeni. 
b) terminie, określonym, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
3) Wynik postępowania, zostanie przekazany wykonawcom, umieszczony na stronie internetowej 
www.um.szczuczyn.pl /zakładka zamówienia publiczne/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
zamawiającego. 
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych. 

2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z pózn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej 
ustawy. 

3. Inne postanowienia 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 styczna 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

4. Załączniki do SIWZ: 
 
1) Formularz oferty - załącznik Nr 1 
2) Oświadczenie - załącznik Nr 2, 
3) Oświadczenie - załącznik Nr 3, 
4) Doświadczenie zawodowe - załącznik Nr 4, 
5) Oświadczenie potencjał techniczny - załącznik Nr 5, 
6) Oświadczenie potencjał kadrowy - załącznik Nr 6, 
7) Projekt umowy - załącznik Nr 7, 
 
 
 
 
 
Waldemar Filipkowski      Jadwiga Jolanta Budzińska 
 
 
……………………………………….    ………………………………………. 
 
 
 Karol Kozikowski 
 
 
………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika – Maria Łepkowska 
 
 
……………………………………… 

 

ZATWIERDZAM 
 



………………………… 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* 

 
O F E R T A 

Składając ofertę w imieniu 

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców* 

Nazwa (firma) - imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy**) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
NIP................................ REGON………… tel/fax. ......................................, e-mail.................................. 
nr rachunku bankowego................................................................................Wykonawcy/Pełnomocnika*  

na rzecz Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23 w prowadzonym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

„Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczuczyn” 

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi warunkami w SIWZ w cenie 
jednostkowej obejmującej wykonanie 1 m3 wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej lub żwirowej 
pospółką o grubości średnio od 5 cm do 15 cm wraz rozplantowaniem i nadaniem odpowiedniego 
spadku oraz zagęszczeniem mechanicznym: 
 
netto - …………… zł/ m3 pospółki 
 
podatek VAT 23% - ………….. zł 
 
brutto - …………… zł/m3 pospółki 
 
Cena brutto (z podatkiem VAT): 
 

- 1 godziny pracy równiarki o mocy minimalnej 100KM wynosi …………………….. złotych 

 

- 1 godziny pracy walca samojezdnego o mocy minimalnej 70 KM wynosi …………….. złotych  

 

- 1 godziny pracy koparko – ładowarki o mocy minimalnej 90 KM  wynosi ………….. złotych  

 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2011r. 
3. Przyjmujemy warunki płatności na warunkach określonych we wzorze umowy. 
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymaliśmy niezbędne 
informacje do przygotowania oferty. 
5. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
6. Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................... dnia ......................................... 

................................................................................. 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika 

*w przypadku złożenia oferty wspólnej 



** w stosunku do osób fizycznych 

7.Wnieśliśmy wadium w dniu …………...............… w wysokości: 1 000,00 (jeden tysiąc) w formie 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto: 
........................................................................................................................................................ 
(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) 
 

8. Niniejszym oświadczamy, że: 

w realizacji przedmiotu zamówienia będą*/nie będą uczestniczyć podwykonawcy * niepotrzebne 

skreślić 

Oświadczam(-y), że przedmiot zamówienia wykonam(-y) w................% sami, pozostałe..............% 
wykonam(-y) przy pomocy podwykonawcy(-ów) 
 
Lp. Zakres zleconych do wykonania 

przez podwykonawców robót w 
realizacji przedmiotu zamówienia 

% udział wartości 

robót w stosunku 
do całego 
zamówienia 

Nazwa( firma) i adres (siedziba) 
podwykonawcy lub imię i 
nazwisko, siedziba albo adres 
zamieszkania i adres 
podwykonawcy**. 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 
11. Ofertę składamy na.............. ponumerowanych stronach w sposób ciągły, które stanowią: 
1) …………………………………………………………………………………………………. 
2)........................................................................................................................................ 
3) ....................................................................................................................................... 
4) ...................................................................................................................................... 
5) ...................................................................................................................................... 
6) ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
.................................................... dnia .................................................... 
 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
 

** w stosunku do osób fizycznych. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 
Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest: 

„Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczuczyn” 

 

reprezentując wykonawcę (nazwa) - firma - imię i nazwisko, siedziba albo adres 

zamieszkania i adres wykonawcy) 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
*działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ........., 
prowadzonym przez ..................................................................................................... 

 

oświadczam, że 

w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 
 
z wyjątkiem sytuacji**, 
że po ogłoszeniu upadłości zawarłem/zawarłam układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego. 
 
 
 
 
 
.................................... dnia ................... 
 
 
 

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

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (ych) 

przedstawiciela(li) Wykonawcy /Pełnomocnika*) 
 
 

* odpowiednio zastosować (wypełnić, jeżeli dotyczy lub wykreślić, jeżeli nie dotyczy). 
**wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
 
UWAGA. 

Oświadczenie dotyczy osób fizycznych (art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych) 
 

 



 

Załącznik nr 2A do SIWZ 
(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest: 

„Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczuczyn” 

 

reprezentując wykonawcę 
 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

oświadczam (y), że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 

dotyczące: 

 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................... dnia ................... 

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

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (ych) 

przedstawiciela(li) Wykonawcy /Pełnomocnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 3 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
W związku z przystąpieniem (nazwa firmy) ..................................................................................... 

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

z siedziba w ........................................ ul. ................................................................... nr ............... 

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : 
 

„Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczuczyn” 

 
Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 
szczególności: 
1. Firma, która reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 
lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 
2. W stosunku do Firmy, która reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego 
prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidacje majątku upadłego. 
3. Firma, która reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem 
zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 
4. Osoby, określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, 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. 
5. W stosunku do Firmy, która reprezentujemy Sad nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary. 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
......................, dnia .......................2011 r. 

........................................................... 
Podpisy składających ofertę 

 
 
 
 
 
 

      
 



Załącznik nr 4 

................................................ 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

Doświadczenie zawodowe 
Wykaz zrealizowanych zamówień 

 
W związku z przystąpieniem (nazwa firmy) .................................................................................... 

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

z siedziba w ........................................ ul. ................................................................... nr ............... 

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : 

„Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczuczyn” 

 
Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat o charakterze i złożoności 
porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. 

 
Nazwa i lokalizacja zadania 

(miejsce wykonywania 
robót budowlanych) oraz 
charakterystyka rzeczowa 

zadań odpowiadający 
robotom opisanym w SIWZ 

Nazwa, adres 
Zamawiającego 

Wartość brutto 
Zrealizowanego zamówienia 

(w przypadku zamówienia, które 
swoim zakresem wykracza poza 

zakres wymagany przez 
zamawiającego należy wpisać 

wartość odpowiadającą robotom 
spełniającym warunek 

zamawiającego 

Okres realizacji 
umowy (od-do) 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 
Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w 

tabeli. 

 
 
 
....................... dnia .......................    ............................................................. 

(podpis upoważnionego lub upoważnionych  przedstawicieli) 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 5 

 
 
 

Oświadczenie 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 

technicznych 
 
 
W związku z przystąpieniem (nazwa firmy) ......................................................................... 

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

z siedziba w ........................................ ul. ....................................................... nr ........ ....... 

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : 

„Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczuczyn” 

 
oświadczamy, że będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia w 
pełni sprawne, narzędzia, urządzenia i sprzęt wyszczególniony w pkt 2 SIWZ. 

 
 
......................, dnia .......................2011 r. 

 
 
 
 
 
 

........................................................... 
podpisy składających ofertę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Załącznik Nr 6 

Oświadczenie 
Potencjał kadrowy 

 
W związku z przystąpieniem (nazwa firmy) ......................................................................... 

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

z siedziba w ........................................ ul. ...................................................... nr ............... 

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

„Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczuczyn” 

 
Oświadczamy, że będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia 
potencjał kadrowy legitymujący się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i 
wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w tym: 
- osobę kierownika robót z uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji bez ograniczeń 
wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. 
Osoba ta posiada uprawnienia wymagane ustawa Prawo budowlane do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ww. specjalności lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
......................, dnia .......................2011 r. 

 
 

........................................................... 
podpisy składających ofertę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Załącznik Nr 7 do SIWZ 

WZÓR 
U M O W A 

Nr SGR. ………………… 
 

Zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Umowa zawarta w Szczuczynie, w 
dniu……......kwietnia 2011r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23,    
19-230 Szczuczyn, zwanym dalej Zamawiającym,  
reprezentowanym przez: 
mgr Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna  
przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Łepkowskiej 
a firmą 
z siedzibą ......... przy ulicy ……………………………………………….. 
reprezentowaną przez: ................................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została 
zawarta umowa treści następującej 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Remont nawierzchni gruntowych i 
żwirowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn” 
2. Typowanie robót wykonywane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 
3. Zakres rzeczowy obejmuje:  
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej lub żwirowej pospółką o grubości średnio 
od 5 cm do 15 cm wraz rozplantowaniem i nadaniem odpowiedniego spadku oraz zagęszczeniem 
mechanicznym w ilości do 2 700 m3.  
Równanie i profilowanie dróg gminnych równiarką o mocy minimalnej 100 KM - około 90 godzin pracy. 

 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się – następnego dnia po podpisaniu umowy 
2. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do dnia: 15.12.2011r. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę:  
 
Lp.  Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Szacunkowa 
ilość 

1.  Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni 
gruntowej lub żwirowej pospółka o grubości 
średnio od 5 cm do 15 cm wraz rozplantowaniem 
i nadaniem odpowiedniego spadku oraz 
zagęszczeniem mechanicznym (koszt dostawy i 
wbudowania 1m3) 

   1 765 m 
3
 

(około 2720 

ton) 

2 Równanie i profilowanie dróg gminnych 
równiarką o mocy minimalnej 100 KM 
(koszt 1 godziny pracy)  

  Około  
100 godzin 

3 Walec samojezdny o mocy minimalnej 70 KM 
(koszt 1 godziny pracy) 

  -------------------- 

4 Koparko – ładowarka o mocy minimalnej 90 KM 
(koszt 1 godziny pracy) 

  ------------------ 

 
Do rozliczenia brane będą ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przez osoby 
nadzorujące. 
Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie zakresu prac bez zmiany cen 
jednostkowych zaproponowanych w złożonej ofercie przez cały okres trwania zamówienia. 
 

§ 4 
Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się sukcesywnie na 
podstawie faktur wraz z protokołami odbioru, sporządzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego w 



obecności Wykonawcy. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi i deklaracjami zgodności na materiał wbudowany przez Wykonawcę. 
 

§ 5 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30 % 
wynagrodzenia umownego. 
b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji w 
wysokości 5, 0 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 
na usuniecie wad. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwlokę w przypadku nie opłacenia faktury w 
terminie określonym w § 4. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar z nieopłaconych faktur.  
 

§ 6 
1. Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego będzie pełnił:.................................... 
2. Wykonawca wyznacza na koordynatora robót.............................................................. 
 

§ 7 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu, 
oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego 
tytułu w związku z wykonanymi robotami objętymi umowa w obrębie placu budowy od daty przyjęcia 
terenu budowy od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do 
eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia OC i NW od szkód spowodowanych na 
placu budowy. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres robót budowlanych 
stanowiący....% wartości przedmiotu zamówienia. 
2. Zakres robót ..................................... stanowiący ....% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca 
wykona przy pomocy Podwykonawców wskazanych w ofercie: 
1) roboty ..................................... – podwykonawca pod nazwą ( firmą ) ..................................... , z 
siedziba i adres ..............................................................................................................................., 
2) roboty ..................................... – podwykonawca pod nazwą ( firmą ) ..................................... , z 
siedziba i adres .................................................................................................................................; 
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami na roboty, o których 
mowa w ust. 2, wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę w 
terminie 4 dni od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone z 
Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres 
robót. 
4. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od 
przekazania zamawiającemu projektu umowy, o których mowa w ust.3 oznaczać będzie ich 
akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez 
zbędnej zwłoki wraz z cenami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą 
(np. kosztorys ofertowy). 
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez 
Podwykonawców. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia nie 
zapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej. 
7. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca 
przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych 
przez Podwykonawców. 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 10 



W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
inne przepisy ogólnie obowiązujące, a w szczególności, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pózn. zm.). 
 

§ 11 
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sad właściwy rzeczowo 
dla Zamawiającego. 
 

§ 12 
Integralna część umowy stanowią załączniki: 
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu, 
- oferta Wykonawcy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. umowy dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy.  
 
 
 
Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
…………………………        ……………………… 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika 
 
 
 
………………………………… 

 


