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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów
wykonawczych do ustawy.
Podstawa prawna : art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ).
Informacje ogólne :
1. Zamawiający:

Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny
- Zarząd Dróg i Służby Komunalne

Adres Zamawiającego:

44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Polna 6

Adres do korespondencji :

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Polna 6

telefon:

032/ 42 77 543

faks do korespondencji w sprawie zamówienia :

032/ 42 77 543 wew. 27

e-mail :

zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl

adres strony internetowej:

www.czerwionka-leszczyny.pl

Informacje na temat zamówienia publicznego – nazwa przetargu :

„Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 924 w miejscowości Szczejkowice ”
Miejsce realizacji zamówienia:

Czerwionka – Leszczyny

2. Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
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3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie chodnika wraz z odwodnieniem w
ciągu ul. Gliwickiej DW nr 924 w sołectwie Szczejkowice na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Projektowany chodnik powinien być zlokalizowany w sołectwie
Szczejkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od posesji nr 10 km 14 + 578
(parcela nr 1192/4) do skrzyżowania z ul. Rybnicką, rejon przejścia dla pieszych po stronie
prawej (zachodniej).
3.2. Na przedmiot zamówienia określony w pkt 3.1. składa się w szczególności zakres
rzeczowy obejmujący:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy jednostronnego
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w sołectwie Szczejkowice na odcinku
o długości około 730 m od posesji nr 10 do ul. Rybnickiej rejon przejścia dla
pieszych po stronie zachodniej wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę ( dokonania zgłoszenia
budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego
będącego przedmiotem zamówienia,
2) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu
własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 924 na rzecz Województwa
Śląskiego na odcinku objętym przedmiotowym zamówieniem.
Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości
Szczejkowice, winno być zgodne ze standardami Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach, dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1A, 1B, 1C,
1D, 1E, 1F) oraz wytycznymi do projektowania tj., załącznikiem nr 9 do SIWZ.
Proponuje się aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego
zamówieniem, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.
3.3. W zakres pełnej dokumentacji wchodzą:
a) mapa do celów projektowych (1 egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egzemplarze dla
potrzeb projektowania ),
b) materiały do regulacji pasa drogowego - (5 egz.),
c) mapa przedstawiająca proponowany przebieg chodnika - (5 egz.),
d) badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża
gruntowego - (3 egz.),
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e) projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu - (5 egz),
f) projekt wykonawczy - (5 egz.),
g) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (oryginał + 5 kopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, dołączone do każdego z projektów),
h) pozwolenie wodnoprawne (oryginał + 5 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
dołączone do każdego z projektów),
i) inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu
-(5 egz.),
j) projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy - (7 egz.),
k) projekt docelowej organizacji ruchu - (7 egz),
l) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - (5 egz),
m) przedmiar robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie
specyfikacyjnym (TER) –(5egz),
n) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - (5 egz.),
o) kosztorys inwestorski dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie
TER - (5 egz.),
p) pozostałe opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez Ustawę z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. (5 egz).
3.4. Projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać w szczególności
zgodnie z:
1) wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.),
2) przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Poz. 462),
3) przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
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określanych w programie funkcjonalno

-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

4) przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
Ponadto projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót
budowlanych oraz sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest także do sporządzenia projektu czasowej i stałej zmiany
organizacji ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).
3.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych
standardów z zakresu fachowości i praktyki inżynierskiej, jakich wymaga realizacja prac
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami
prawa i normami.
3.5. Wszelkie koszty związane z zakupem materiałów, usług i ponoszeniem opłat
niezbędnych do wykonania zamówienia (w tym m.in. podkłady geodezyjne, wypis z planu
zagospodarowania przestrzennego, mapy do celów projektowych,itp.) ponosi Wykonawca.
3.6. Wykonawca projektu przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
w całości automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za
opracowanie. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany
i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych.
3.7. Pozostałe warunki do realizacji zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o postępie prac
projektowych i podstawowych decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania swoich uwag do przygotowywanej
dokumentacji, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w dalszych pracach nad
projektem.
d) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach w zakresie kompletnej dokumentacji projektowej
i dokumentacji geodezyjnej. Pozytywną opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich, Wykonawca
powinien uzyskać przed złożeniem dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.
e) Odbioru dokonuje Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przekazania przez
Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
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3.8. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda, wskazania przez
Wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany
jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3.8.Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.
4. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem
podpisania umowy.
4.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.10.2014 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
kosztorysu inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących swym zakresem
budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku co najmniej 500 mb
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawieraj ących dane w innych
walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni
kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje następującymi osobami:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania
w specjalności: drogowej
lub równoważne, w tym wydane na podstawie
wcześniejszych przepisów,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, w tym wydane
na podstawie wcześniejszych przepisów,
Zamawiający dopuszcza łączenie posiadanych uprawnień do projektowania.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to
uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) jak również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,
na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.
394 ).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
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5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy niezależnie od spełnienia
warunków określonych w pkt 5.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 5.1. i 5.2. na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6
niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając (dołączając do oferty) w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
przez konsorcjum) każdy z warunków określonych w pkt. 5.1.1) – 5.1.5) winien spełniać co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (wykonawcy
muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych). Warunki określone w pkt 5.2. dotyczące braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1, musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie (każdy z
Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania).
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy pzp do formularza oferty przygotowanego - wg wzoru Załącznik
Nr 1 należy dołączyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru
Załącznik Nr 3,
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2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru Załącznik Nr 5,
Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie:
Wykaz i dowody należy ograniczyć wyłącznie do usług potwierdzających spełnienie
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.1. ppkt 2 niniejszej
SIWZ.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami– wg wzoru Załącznik Nr 6,
UWAGA! Jeżeli w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą osoby, którymi będą
dysponować, wówczas pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób
zdolnych do wykonania zamówienia musi być złożone dla wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. dla całego konsorcjum.
4) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień – wg wzoru załącznika Nr 7,
6.2. Dowodami, o których mowa w pkt 6.1 ppkt 2 mogą być:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
Wykonawca w miejsce poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1 może przedłożyć
9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług, określone w § 1 ust.1
pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt 6.1 pkt 2, zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa wyżej w niniejszym pkt. 6.2.
6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa o art. 24 ust. 1
ustawy pzp, do formularza oferty przygotowanego wg wzoru Załącznik Nr 1, jako
dokumenty uzupełniające należy dołączyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru Załącznik Nr 4,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem 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 ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem 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 ofert,
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp.
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z
późn. zm.), co Wykonawca albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej - wg wzoru Załącznik Nr 8,
6.4.W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), do oferty powinny
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zostać załączone dokumenty wskazane powyżej w punkcie 6.3 przygotowane odrębnie
w odniesieniu do każdego z członków zaś dokument, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 1) –
oświadczenie, winno być złożone jedno w imieniu wszystkich.
6.5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia
wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej w pkt. 6.3. ppkt 2, 3,
4 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem 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.
Dokument, o którym mowa powyżej w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa powyżej w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 6.5.
niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionych
nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej w pkt 6.5.
6.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. Zamawiający przewiduje prowadzenie korespondencji zawierającej oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego w formie
pisemnej oraz faksem. W przypadku przekazania informacji faksem każdorazowo na
11
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żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy należy dokonać czynności w formie pisemnej.
7.2. Korespondencję należy kierować na adres:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne, 44-238 Czerwionka - Leszczyny ul. Polna 6.
telefon: 0 32 42 775 43, fax: 0 32 42 775 43 wew. 27,
7.3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- w zakresie procedury przetargowej :
Korneliusz Kokowski – Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej
telefon : 032/ 42 77 543 wew. 35 - w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku
- w zakresie merytorycznej części zamówienia :
Łukasz Korus – Inspektor w Referacie Drogowym
telefon: 032/42 77 543 wew. 31 - w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W takim przypadku Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Analogiczna w treści odpowiedź, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
udzielona będzie Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację bezpośrednio od
Zamawiającego oraz będzie ona opublikowana na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.
8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą
9.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert
(rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowania ofert :
10.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym
wzorem formularza ofertowego wg Załącznika Nr 1 w języku polskim i podpisana wraz
z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Fakt ustanowienia
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. W takim przypadku do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może również wynikać
z umowy lub innej czynności prawnej i mieć formę pisemną.
Przyjmuje się, że w/w pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje również pełnomocnictwo
(umocowanie) do podpisania oferty i do poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokumentów, które wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Pełnomocnictwo to należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonego przez notariusza
odpisu dokumentu. W takim przypadku wszelka korespondencja będzie prowadzona z
Pełnomocnikiem. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie (umocowanie) do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub poświadczonego przez notariusza
odpisu dokumentu - pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem postanowień powyższych,
dotyczących oferty składanej wspólnie.
10.2. Dołączone do oferty dokumenty, które wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 231) muszą być aktualne, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy lub Pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictw muszą mieć
one formy określone w pkt 11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
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o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
10.3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej.
10.4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej kopercie lub
opakowaniu, zaadresowaną do Zamawiającego na adres: Zarząd Dróg i Służby
Komunalne w Czerwionce - Leszczynach, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka - Leszczyny z
oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.: „Opracowanie
projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości
Szczejkowice”. Nie otwierać przed 25.03.2014 r. godz. 10.00 z podaniem adresu
Wykonawcy (Wykonawców).
10.5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.7. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
winien dokładnie określić w ofercie - sporządzić wykaz tych dokumentów i tak
przygotować ofertę, by uniemożliwić wgląd do tych dokumentów pozostałym uczestnikom
postępowania.
10.8. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze
“Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, a także zdobycia wszelkich informacji,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
10.9. Do oferty należy dołączyć w formie załączników :
a) wykaz wszystkich oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszej
SIWZ,
b) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
χ) parafowany wzór umowy – wg. wzoru – zał. Nr 2,
d) inne – wg potrzeb i postanowień niniejszej SIWZ.
10.10. Zmiana/wycofanie oferty:
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1) zgodnie z art. 84 ustawy - Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo należy złożyć zgodnie z miejscem i opisem podanym w pkt 10.4. i 11.1. niniejszej
SIWZ oznaczając odpowiednio ”ZMIANA OFERTY”/ ”WYCOFANIE OFERTY” w terminie
do 25.03.2014 r. do godziny 09:30,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej w/w informację do reprezentowania Wykonawcy.
10.11. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
10.12. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych
w niniejszej Specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu.
10.13. Niniejsza Specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polnej 6, 44-238
Czerwionka - Leszczyny (sekretariat) w terminie do dnia 25.03.2014 r. do godziny
9:30.
11.2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod
warunkiem dostarczenia przez pocztę do siedziby Zamawiającego (adres j. w.)
w terminie do dnia 25.03.2014 r. do godziny 9:30.
11.3. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym
terminem jej złożenia.
11.4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.
11.5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polnej 6, 44-238
Czerwionka - Leszczyny w dniu 25.03.2014r. o godz. 10:00.
11.6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy
informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy pzp z publicznego otwarcia ofert
na jego pisemny wniosek.
12. Opis sposobu obliczenia ceny :
12.1. Cena ofertowa powinna obejmować :
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a. koszt wykonania usługi wg załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy, zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj., załącznikiem nr 9 do niniejszej specyfikacji oraz
wytycznymi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
b) obowiązujący podatek VAT
c) wszelkie inne koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia
12.2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
13.1. Oferty sprawdzane będą pod względem formalnym - zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji oraz na druku oferty wraz z wykazem załączników do
oferty.
13.2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena - 100 %.
Sposób oceny ofert:
Cena:
Za oferowaną łączną cenę brutto maksymalnie można otrzymać 100 pkt.
Tę liczbę punktów ( 100 ) otrzymuje oferta z najniższą łączną ceną brutto.
Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
łączna cena brutto najniższa
X=

_________________________________________________

x 100 % x 100

łączna cena brutto danego oferenta
gdzie: X - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie.
13.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która spełni wszystkie
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzyma
największą ilość punktów, wyliczoną na podstawie pkt 13.2.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1.Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty,
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2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
14.2 Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
14.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Dokładny termin i miejsce podpisania umowy zostanie podany przez Zamawiającego
w stosownym zawiadomieniu. Termin ten może ulec zmianie. O nowym terminie zawarcia
umowy Wykonawca zostanie poinformowany.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
16.1. Wykonawca w przypadku wygrania przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy
na wykonanie zamówienia, wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej
SIWZ.
16.2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługującej wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
17.1. W toku postępowania podmiotom uprawnionym w myśl ustawy – Prawo zamówień
publicznych służą środki ochrony prawnej w przypadkach i na zasadach określonych w
ustawie – Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
17.2. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje odwołanie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
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podstawie ustawy.
Wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby – zgodnie z art. 180 ust. 4 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.5. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI – Środki ochrony
prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza
się możliwości składania oferty wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty.
21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
w walutach obcych.
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Rozliczenia między stronami będą się odbywały wyłącznie w walucie polskiej.
23. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25.Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
26.Informacje końcowe
26.1. Podwykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W
przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający
żąda, wskazania przez Wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
26.2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
26.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
26.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych).
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W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Fakt ustanowienia
pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. W takim przypadku do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może również wynikać
z umowy lub innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego obejmuje również pełnomocnictwo (umocowanie) do
podpisania oferty i do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, które
wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Pełnomocnictwo to należy
złożyć w formie oryginału lub poświadczonego przez notariusza odpisu dokumentu.
W takim przypadku wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem.
Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
26.5. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa
o Specyfikacji, SIWZ, należy pod tym pojęciem rozumieć postanowienia niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia jest mowa o ustawie, ustawie Pzp – rozumie się pod tym pojęciem
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.).
26.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) a także przepisy wykonawcze do tej ustawy.

27. Załączniki do SIWZ

Lp.

Oznaczenie
załącznika

1

Załącznik nr 1

2

Załącznik nr 2

3

Załącznik nr 3

Nazwa załącznika
Wzór formularza oferty
Wzór umowy
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
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4
5
6

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

7

Załącznik nr 7

8
9

Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz wykonanych usług
Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia
Wzór oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Wytyczne projektowe – Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia
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