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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
na wykonanie zadania pod nazwą: 

„Budowa przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ciągu drogi dojazdowej do pól i łąk przy m. 
Balcer” 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Urząd Miejski w Szczuczynie 
ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 
NIP – 719-10-09-960 
REGON – 000530063 
tel. (086) 273 50 80 
fax.(086) 273 50 81 
http://www.um.szczuczyn.pl 
e-mail: rolnictwo@um.szczuczyn.pl 
powiat: grajewski 
województwo: podlaskie 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego- art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ciągu drogi 
dojazdowej do pól i łąk przy m. Balcer.  
 
Opis rozwiązań 

DANE TECHNICZNO –PROJEKTOWE  
- kategoria drogi                                 -         dojazdowa  
- prędkość projektowa                        -         30km/h 
- szerokość  jezdni                              -         4,5m,   
- spadki poprzeczne jezdni                 -         2,5%/ 2,5 %   
- szerokość  poboczy Ŝwirowych       -          0,5m – 1m 
- spadki poprzeczne poboczy             -          5% ; 6% 
Rozwiązania sytuacyjne  
Zaprojektowano przepust rurowy dwuotworowy o średnicy 100cm z tworzyw sztucznych przez 
strumyk rzeki Wissa na przecięciu z drogą dojazdową.  Dodatkowo zaprojektowano drogę dojazdową 
na długości 100m po 50m z obu stron przepustu. Usytuowanie przepustu  w planie oraz przebieg drogi 
dojazdowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu  w skali 1 : 500 oraz planie sytuacyjnym 
w skali 1:400. Zaprojektowano na drodze dojazdowej łuk poziomy o następujących parametrach : 
W1=0+050,0 ;  α=4,9g ;  R=300m ;  T=11,55m ;  I = 2,5%/ 2,5% 
Niweleta drogi dojazdowej 
Na całym odcinku zachowano niweletę istniejącej drogi zwiększając rzędne terenu w celu wykonania 
nasypu na dojazdach do przepustu i wykonania podbudowy  z kruszywa naturalnego oraz nawierzchni 
Ŝwirowej. Zaprojektowano spadek podłuŜny na drodze dojazdowej 0,4% zgodny z przebiegiem drogi.. 
 Przekroje normalne drogi dojazdowej 

a) szerokość jezdni 4,5m 
b) spadki poprzeczne jezdni 2,5%/2,5% 
c) szerokość poboczy – 0.5m i 1m  

      d)   spadki poprzeczne poboczy 5% i 6% 
Konstrukcja i technologia nawierzchni drogi dojazdowej 
- nawierzchnia jezdna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  o grubości 12cm, 
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- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
20cm, 

- istniejąca nawierzchnia gruntowa. 
 SkrzyŜowania  
Na skrzyŜowaniu z drogą gruntową w km 0+056,5 po stronie prawej zaprojektowano taką samą 
konstrukcję nawierzchni jak na drodze dojazdowej. 
Przepust z tworzyw sztucznych 

Zaprojektowano przepust rurowy z tworzyw sztucznych o następujących parametrach:  

a) lokalizacja przepustu – w km roboczym 0+050 drogi dojazdowej, 

b) usytuowanie osi przepustu – prostopadle do osi drogi dojazdowej,   

c) typ przepustu – PECOR OPTIMA SN–8 (8Kpa), 

d) rodzaj przepustu – dwuotworowy,   

e) długość przepustu u podstawy – 10m, 

f) długość przepustu u góry – 8,4m, 

e) średnica przepustu – 100cm, 

f) rozstaw otworów rur przepustu w osi – 1,9m, 

g) rzędna wlotu przepustu – 126,98 

h) umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu brukiem. 

Usytuowanie i pozostałe parametry projektowanego przepustu pokazano w części rysunkowej 
dokumentacji technicznej.  

Na całym odcinku zachowano spływ wody powierzchniowy z odprowadzeniem do strumyka rzeki 
Wissa. Dodatkowo projektuje się oczyszczenie strumyka rzeki z namułu na długości  po 40m z obu 
stron przepustu oraz renowację koryta i skarpy strumyka po prawej stronie drogi dojazdowej. 

 
3.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
główny przedmiot – 45240000-1  
przedmiot dodatkowy 45244000-9,  45233140-2 
4.Zakres zamówienia. 
4.1 Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w dokumentacji technicznej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. 
5. Części zamówienia. 
5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Zamówienia uzupełniające. 
6.1 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
7. Oferty wariantowe. 
7.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Termin wykonania zamówienia. 
8.1 Wymagany termin realizacji robót budowlanych 31 sierpień 2009 r. 
9. Warunki udziału w postępowaniu. 
9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 
9.1.1 posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
9.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

9.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
9.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9.2 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia-nie spełnia” w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 10 
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SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie 
spełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
10.1 W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Ŝąda: 
10.1.1 wypełnionego druku ,,Oferta”  – załącznik nr 1 do SIWZ 
10.1.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert złoŜony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 
10.2 W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający Ŝąda: 
10.2.1 wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 
do SIWZ. Wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu przepustu 
rurowego. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę robót budowlanych drogowych 
wraz z wykonaniem przepustów w drogach o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto kaŜda, poparty 
dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie (referencje). 
10.2.2 Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 5 do SIWZ. NaleŜy 
równieŜ dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia jeŜeli w przedstawionym wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował.  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie minimum 1 pracownikiem z uprawnieniami do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie-branŜa sanitarna i 1-go 
pracownika posiadającego uprawnienia branŜy drogowej, poparte dokumentami stwierdzającymi 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 
przynaleŜnością do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. Jeśli Wykonawca w wykazie wykaŜe 
inne osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, musi dołączyć kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Wykonawca 
dołącza kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem posiadanych uprawnień budowlanych oraz 
zaświadczenia o przynaleŜności do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. 
10.3 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków znajdowania się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający Ŝąda: 
10.3.1 polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności złoŜone  w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
10.4 W celu potwierdzenia Ŝe, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
10.4.1 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 
ust 1 i art. 44 ustawy z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 4 do SIWZ. 
10.5 W przypadku złoŜenia oferty wspólnej przez Wykonawców muszą spełniać następujące 
wymagania: 
10.5.1 Wykonawcy przedłoŜą wraz z ofertą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, która 
musi określać w sposób nie budzący wątpliwości Wykonawców odpowiedzialnych za złoŜoną ofertę i 
wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji, zasady odpowiedzialności w tym w szczególności 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia. 
10.5.2 W odniesieniu do wymagań przedstawionych przez Zamawiającego kaŜdy z Wykonawców 
oddzielnie musi udokumentować, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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10.5.3 W przypadku warunku wymaganego doświadczenia, kaŜdy z Wykonawców musi 
udokumentować doświadczenie z ostatnich 5 lat w realizacji robót budowlanych polegających na 
wykonaniu przepustu rurowego. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę robót 
budowlanych drogowych wraz z wykonaniem przepustów w drogach o wartości co najmniej 
60.000,00 zł brutto kaŜda, popartą dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane 
naleŜycie. 
10.5.4 W przypadku warunku potencjału ekonomicznego i technicznego Wykonawcy muszą go 
spełniać wspólnie. 
10.5.5 Wykonawcy występujący wspólnie, muszą upowaŜnić jednego spośród siebie jako 
przedstawiciela pozostałych w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, a jego 
upowaŜnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych 
przedstawicieli pozostałych Wykonawców. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać 
czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŜniony. 
10.5.6 Pełnomocnictwa muszą być wniesione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza lub wystawcę dokumentu. 
10.5.7 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 
10.5.8 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą 
występującym jako reprezentant (lider) pozostałych Wykonawców. 
10.5.9 Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub upełnomocnionego przedstawiciela strony Wykonawca dołącza do oferty. W przypadku, gdy 
wadium wnoszone jest w innej formie niŜ pieniądz, Wykonawca winien załączyć oryginał gwarancji 
lub poręczenia do oferty. 
10.5.10 W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niŜ pieniądz, Wykonawca winien 
załączyć oryginał gwarancji lub poręczenia do oferty. 
10.5.11 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zmawiający zaleca, aby ofertę podpisano 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
10.5.12 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą zostać złoŜone (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 
10.5.13 Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
10.5.14 Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe 
nie mogą one być udostępniane. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŜ nie 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
10.5.15 Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika postępowania. 
10.5.16 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 
10.5.17 ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w 
ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
10.5.18 Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach-art.86 ust 4 
ustawy Pzp. 
11. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 
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12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
13. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
13.1 KaŜda strona musi być ponumerowana kolejnymi numerami. 
13.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 
14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Waldemar 
Filipkowski – inspektor UM w Szczuczynie.  
14.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faxem. KaŜda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania drogą 
listowna..  
14.2 Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania 
i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie lub faxem na adres wskazany w pkt. 1 niniejszej 
SIWZ 
14.3 Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie złoŜone w siedzibie Zamawiającego nie później 
niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie 
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz 
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 
15. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŜe 
zmodyfikować treść SIWZ. 
15.1 Dokonaną zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekaŜe 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz opublikuje na własnej stronie internetowej. 
15.2 JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
15.3 JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz na własnej stronie internetowej. 
16. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
16.1 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 
ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Odmowa wyraŜenia zgody nie powoduje utraty wadium. 
16.2 PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą. 
16.3 W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
17. Ofertę naleŜy złoŜyć w podwójnej zamkniętej kopercie. 
17.1 Koperta zewnętrzna pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikujących Wykonawcę, 
zaadresowana na adres Zamawiającego opisaną wg wzoru 

Urząd Miejski w Szczuczynie 
ul. Plac Tysiąclecia 23 

19-230 Szczuczyn 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na zadanie: 
„Budowa przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ciągu drogi dojazdowej do pól i łąk przy m. 

Balcer”  
Nie otwierać przed dniem 22.05.2009 r. godz. 1010  

17.2 Koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi Wykonawcy 
(nazwa i adres) tak, aby moŜna było odesłać bez otwierania jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana 
na adres Zamawiającego i oznakowana „Budowa przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ciągu 
drogi dojazdowej do pól i łąk przy m. Balcer”. 
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17.3 Oferta musi być złoŜona w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23, sekretariat -  
parter budynku do dnia   22.05.2009r. do godz. 1000. 
17.4 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonych ofert 
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek 
itp. przed terminem składania ofert. 
17.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad jak składana 
oferta, odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem ,,ZAMIANA”. 
17.6 Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. 
18.1 Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŜonymi ofertami, koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 
18.2 Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 
19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2009 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego w 
Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, pokój numer 11. 
19.1 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego 
pisemny wniosek. 
19.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
19.3 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy firm i adresy Wykonawców, a takŜe informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności. 
20. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich 
/PLN/. 
21. Wymagania dotyczące wadium. 
21.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł  słownie: trzy 
tysiące złotych 
21.2 Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
21.2.1 pieniądzu, 
21.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
21.2.3 gwarancjach bankowych, 
21.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
21.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275). 
21.3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w w/w formach. 
21.4 Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku 
Spółdzielczym w Szczuczynie Nr 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 z dopiskiem Wadium 
przetargowe na budowę przepustu. 
21.5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złoŜone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. 
21.6 Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 
21.7 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w SIWZ lub dopuszczalnej 
formie zostanie wykluczony z postępowania.  
21.8 Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie gotówki pod rygorem wykluczenia z 
postępowania. 
21.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
21.9.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 
21.9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
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21.9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących 
po stronie Wykonawcy. 
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
22.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do 
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie. 
22.2 Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy określa art. 148 i art. 
151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
22.3 Zamawiający dopuszcza wszystkie formy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy określone w art. 148 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
22.4 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wniesione przez Wykonawcę do dnia 
podpisania umowy z Zamawiającym, a dowód jego wniesienia naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu w 
tym samym terminie. 
22.5 Zabezpieczenie wnoszone w formie pienięŜnej Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy w 
Banku Spółdzielczym w Szczuczynie na konto Nr  64 8768 0003 0000 0202 2000 0010. 
22.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, za wyjątkiem kwoty o której mowa w pkt 22.7. 
22.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
nie moŜe przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa, w pkt 22.7 jest 
zwracana nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
23. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. 
24. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcy.  
25. Wzór umowy  
25.1 Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 
umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonej do niniejszej SIWZ. 
25.2 Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złoŜenie oferty 
jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.  
25.3 Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzoru umowy Wykonawca moŜe zgłosić w sposób 
zgodny z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
26. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
26.1 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
26.3 W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji 
Wykonania i Odbioru Robót.  – cena ryczałtowa . 
26.4 Cena oferty musi być wyraŜona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
26.5 Ceny określone w formularzu ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie 
będą podlegały waloryzacji. 
27. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 
27.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium – 
najniŜsza cena (brutto), znaczenie 100% 
28. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyŜej kryteriów zostanie dokonana wg 
następujących zasad: 
28.1 Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 punktów. Ilość punktów w kryterium 
najniŜsza cena będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego: 

                     Cn  

Pc=------------------  x 100 
 Cb 

Pc – otrzymane punkty 
Cn- cena najtańszej oferty 
Cb- cena badanej oferty 
28.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie kryterium. 
28.3 Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów. 
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28.4 Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
28.5 JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do 
złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie 
mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 
28.6 Zamawiający poprawi w ofercie: 
28.6.1 oczywiste omyłki pisarskie, 
28.6.2 oczywiste pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
28.6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w 
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
28.6.4 Zamawiający wyjaśnia, Ŝe: 

a) przez oczywistą omyłkę pisarską – rozumie się taką omyłkę, co do której nie zachodzą Ŝadne 
wątpliwości, Ŝe błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów. 
Przez błąd pisarski (pojęcie uznawane za analogiczne do omyłki pisarskiej) Zamawiający 
rozumie ,,widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe uŜycie wyrazu, widocznie mylną 
pisownię albo widoczne, niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu. Pojęcie oczywistej 
pisarskiej dotyczy zarówno tekstu jak i treści oferty. 

b) przez oczywistą omyłkę rachunkową –rozumie taki błąd popełniony przez Wykonawcę w 
obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania 
arytmetycznego, przy załoŜeniu jednak, Ŝe składniki działania są prawidłowe i który moŜna 
jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne. 

28.6.5 Zamawiający przyjmuje następujące, przykładowe zasady poprawiania omyłek rachunkowych. 
a) w przypadku mnoŜenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
-jeŜeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
-jeŜeli cenę jednostkową podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano 
liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu 
ceny, 
b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
-jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne części zamówienia, przyjmuje 
się, Ŝe prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
-jeŜeli cenę za część zamówienia podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe 
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
-jeŜeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 
obliczonej cenie, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyraŜone 
słownie, 
c) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 

ryczałtowa): 
-przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 
-jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
-jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo 
podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
d) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy 
jednostki miary w treści złoŜonych przez Wykonawcę wraz z ofertą formularzy cenowych (w 
przypadku dostaw i usług) dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych 
zamieszczonych w SIWZ, brak jakiejkolwiek pozycji w złoŜonych przez Wykonawcę 
formularzach cenowych nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
e) Błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i 
usług przez Wykonawcę, nie zostanie poprawiony przez Zamawiającego i skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 
f) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu 
cenowym (w przypadku dostaw i usług) w następujący sposób: 
-Zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z 
nich, 
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-po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych 
formularzach cenowych  i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową. 
28.6.6 Zamawiający przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty rozumie 
moŜliwość dokonywania korekt oczywistych omyłek. Zamawiający poprawiając omyłki będzie 
stosował zawęŜającą wykładnię tego przepisu (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp), np. omyłki 
terminologiczne. W przypadku innych omyłek Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia ustosunkować się do poprawek wniesionych przez 
Zamawiającego. 

28.7 W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonej oferty. 
28.8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
28.9 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty o: 
28.9.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert 
zawierających punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
28.9.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
odrzucenia. 
28.9.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne wykluczenia. 
28.10 Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz informację taką zamieści na własnej stronie internetowej i w 
miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
28.11 Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
28.12 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy o 
zamówienie publiczne lub nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający 
moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania. 
29. Odrzucenie oferty. 
29.1 Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli: 
29.1.1 jest niezgodna z ustawą, 
29.1.2 treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 
87 ust. 2 pkt 3, 
29.1.3 jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
29.1.4 zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
29.1.5 została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 
29.1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
29.1.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
29.1.8 jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
30. UniewaŜnienie postępowania. 
30.1 Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w 
art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
30.2 O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający powiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 
30.2.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia– w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
30.2.2 złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści taką informację na własnej stronie 
internetowej. 
31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
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31.1 Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
31.2 Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują równieŜ 
organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanych na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych. 
31.3 Umotywowany protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub 
przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia.  
31.4 Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł 
zapoznać się z jego treścią. 
31.5 Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, takŜe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi 
się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
31.6 Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz wskazywać Ŝądanie Protestującego i 
zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 
wniesienie protestu. 
31.7 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
31.8 Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzywając ich do wzięcia udziału w 
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia 
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie 
internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w 
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
31.9 Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, 
którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i 
którzy przystąpili do postępowania: 
31.9.1 w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, 
31.9.2 do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia 
lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego takŜe postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
31.10 Zgłoszenie przystąpienia do postępowania winno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i 
określać Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. 
31.11 Zgłoszenie przystąpienia do postępowania naleŜy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię 
przekazać Wykonawcy, który wniósł protest. 
31.12 Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 31.8 nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z 
ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 
protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu, powołując się na te same okoliczności. 
31.13 Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia. 
31.14 Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp. 
31.15 Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od upływu 
ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
31.16 Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu 
dotyczącego : 
31.16.1 opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
31.16.2 wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
31.16.3 odrzucenia oferty. 
31.17 Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 
protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania 
Zamawiającemu. 
31.18 Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŜ w terminie 2 dni od dnia jej 
otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 
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31.19 Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu moŜe zgłosić przystąpienie 
do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, 
wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz 
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
31.20 Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 
31.21 Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy Działu VI, Rozdziału 3 ustawy Pzp. 
31.22 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu na zasadach określonych w Dziale VI, Rozdziale 4 ustawy Pzp. 
32. Ogłoszenie wyników postępowania. 
32.1 Informacja o wynikach postępowania zostanie ogłoszona zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl 
33. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. 
33.1 Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy określa wzór umowy załącznik nr 2 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
34. Warunki zmiany postanowień umowy. 
34.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony. 
34.2 Umowę moŜna zmienić wyłącznie wtedy jeŜeli wystąpiły okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a w szczególności: 
a) jeŜeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia 
Zamawiającego, który dostarczy instrukcje dotyczące realizacji zamówienia i o których braku został 
wcześniej przez Wykonawcę powiadomiony, chyba Ŝe, uchybienie Zamawiającego było 
spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 
opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 
b) jeŜeli Wykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, Ŝe Zamawiający w 
ustalonym w umowie terminie nie udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu 
Zamawiającego będzie uprawniony do przedłuŜenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie 
jest lub przewiduje się, Ŝe będzie opóźnione. 
Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było spowodowane 
przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z 
dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłoŜeniu. 
c) jeŜeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, Ŝe będzie, opóźnione ze względu na niesprzyjające 
warunki klimatyczne lub teŜ jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemoŜliwienie, spowodowane 
przez Zamawiającego.  
35. Odstąpienie od umowy. 
35.1 Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach /art. 145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 
w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym/. 
35.2 W przypadku, o którym mowa w pkt 35.1 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonywania części umowy. 
35.3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 
36. Postanowienia końcowe. 
36.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
Załączniki do SIWZ: 
 
1.druk ,,Oferta” 

2. wzór umowy 

3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat 
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4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 

1 i art. 44 ustawy Pzp 

5. wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

6. dokumentacja techniczna ( projekt budowlany, przedmiar robót, pozwolenie na budowę, SWIOR) 

 

Sporządził: mgr inŜ. Waldemar Filipkowski 

 

……………………………………………. 

Sprawdził: Kazimierz Galiński 

 

……………………………………………. 

Kontrasygnata Skarbnika: Maria Łepkowska 

 

……………………………………………… 

 

 

ZATWIERDZIŁ:  

Szczuczyn, dnia: 29.04.2009r. 

…………………….. 

inŜ. Waldemar Szczesny  

 

……………………………… 
BURMISTRZ SZCZUCZYNA 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
 
 

OFERTA 
 

 
 

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Budowę przepustu 
przez strumyk rzeki Wissa w ciągu drogi dojazdowej do pól i łąk przy m. Balcer”  
 

My ni Ŝej podpisani 
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

(nazwa (firma)dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie podanym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
3.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową netto 
...................PLN+podatek VAT (.......%) ................PLN, co daje razem cenę brutto 
.............................................PLN, 
słownie.................................................................................................................... PLN brutto). 
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2009 r. 
5. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy 
liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
7. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Na potwierdzenie powyŜszego wnieśliśmy wadium w wysokości 3 000,00 PLN, w formie 
........................................................................................... 
 
8. Zamówienie zrealizujemy: 
a)*     sami*/przy udziale podwykonawców*w zakresie: 
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
9. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący....................................................................... 
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.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja) 

10. Oświadczamy, iŜ za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach nr od ........ do ........ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
11. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 2 do 
SIWZ  i na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na 
poniŜszy adres ........................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
13. Ofertę niniejszą składamy na .................stronach. 
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................... 
 
 
...................................dnia ............2009 r. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
                                                                                      ............................................... 
                                                                                                                                Podpis 
Wykonawcy/Wykonawców 
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załącznik nr 2 do SIWZ 
UMOWA Nr   /09 

 
zawarta w dniu...........2009 r. w Szczuczynie, pomiędzy Urzędem Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac 
Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, NIP 719-10-09-960, REGON 000530063  
reprezentowaną przez: 
inŜ. Waldemara Szczesnego – Burmistrza Szczuczyna 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Łepkowskiej 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym” 
a  
............................................................................ 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
............................................................................. 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Podstawą zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu             
2009 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2008r. 
nr 171, poz. 1058), zwana dalej „ustawą”. 
2. W ramach zadania pod nazwą „Budowa przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ciągu drogi 
dojazdowej do pól i łąk przy m. Balcer” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą zakres robót określony 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w przedmiarze robót, zgodnie ze złoŜoną 
ofertą. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót 
2) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i ustawy Prawo budowlane, 
3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót. 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 
przedmiot umowy. 

§ 3 
1. Zamawiający przekaŜe wykonawcy plac budowy, dokumentację techniczną, dziennik budowy, nie 
później niŜ w okresie 3 dni od daty podpisania umowy. 
2. Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niŜ tydzień po przekazaniu placu budowy. 
3. Termin wykonania robót budowlanych ustala się na dzień 31 sierpień 2009 r. 
4. Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedmiotu zamówienia oraz 
dostarczy Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty niezbędne  do odbioru końcowego 
zadania. 
5. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: 
……………………………………………………… 
6. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika robót Pana .................................. 
 

§ 4 
1. Zakończenie wykonania robót budowlanych Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót budowlanych     w ciągu 7 
dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Odbioru dokonuje 
przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy. 
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół podpisują obie strony umowy oraz 
potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
4.JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeŜeli nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe odmówić odbioru przedmiotu zamówienia do 
czasu usunięcia wad. 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z winy Wykonawcy 
lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
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5. Po upływie okresu gwarancji jakości Zamawiający w ciągu 7 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy 
odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który 
podpisują obie strony umowy. 

.  § 5 
1.Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2.Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na podstawie oferty, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
w kwocie netto .........................................  

(słownie:..........................................................................) 

wartość brutto zamówienia wynosi ........................................................................................ 

(słownie:..........................................................................) 

w tym podatek VAT......... w kwocie ....................................................................................... 

(słownie:..........................................................................) 

3.Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu umowy. 

4.Za roboty budowlane wystawiona będzie faktura VAT obejmująca zakres rzeczowy wykonanych 
robót. 
5.Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia 
potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez przedstawicieli umawiających się 
stron oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
6.NaleŜność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z 
protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
7. Za opóźnienie w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy 
liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy. 

§ 7 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do 
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie co stanowi ........................zł. 

2. Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy określa art. 148 i art. 
151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający dopuszcza wszystkie formy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
określone w art. 148 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wniesione przez Wykonawcę do dnia 
podpisania umowy z Zamawiającym, a dowód jego wniesienia naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu w 
tym samym terminie. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienięŜnej Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy w Banku 
Spółdzielczym w Szczuczynie Nr konta: 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 
6. Strony uzgadniają, Ŝe 70% zabezpieczenia słuŜy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
nienaleŜytego lub naleŜytego wykonania umowy i zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 30 
dni po wykonaniu zadania i uznania go przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, a 30 % 
słuŜy do pokrycia roszczeń zgłaszanych w okresie gwarancji jakości na wykonane roboty i 
zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

§ 8 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,5% całości  wartości 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 5 ust. 2 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia licząc od 
umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 
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b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji robót budowlanych w wysokości 
0,5% całości wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 5 ust 2. umowy za kaŜdy 
dzień opóźnienia licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. 
c) w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leŜących po jego stronie   w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 5 ust. 2 umowy. 
2. Zamawiający z zastrzeŜeniem § 10 zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leŜących po jego stronie   w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 5 ust. 2 umowy. 

§ 9 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe, wystąpiły okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a w szczególności: 
a) jeŜeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia 
Zamawiającego, który dostarczy instrukcje dotyczące realizacji zamówienia i o których braku został 
wcześniej przez Wykonawcę powiadomiony, chyba Ŝe, uchybienie Zamawiającego było 
spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 
opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 
b) jeŜeli Wykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, Ŝe Zamawiający w 
ustalonym w umowie terminie nie udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu 
Zamawiającego będzie uprawniony do przedłuŜenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie 
jest lub przewiduje się, Ŝe będzie opóźnione. 
Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było spowodowane 
przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z 
dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłoŜeniu. 
c) jeŜeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, Ŝe będzie, opóźnione ze względu na niesprzyjające 
warunki klimatyczne lub teŜ jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemoŜliwienie, spowodowane 
przez Zamawiającego.  
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewaŜna. 

 
§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach /art. 145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 
w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym/. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonywania części umowy. 
3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

2. Wszelkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie 
będą przekazywane do rozpatrzenia przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
1. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

§ 13 
1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez obie strony. 
 
Zamawiający                 Wykonawca   
 
 
.............................                                ............................... 
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załącznik nr 3 do SIWZ 
 

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

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 
ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te 
zostały wykonane naleŜycie. 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą „Budowa 
przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ciągu drogi dojazdowej do pól i łąk przy m. Balcer”, Ŝe 
reprezentowana przez nas firma zrealizowała (realizuje) w w/w okresie następujące roboty budowlane.  
Wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu przepustu rurowego. 
Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę robót budowlanych drogowych wraz z 
wykonaniem przepustów w drogach o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto kaŜda, poparty 
dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie (referencje). 
 

Data i miejsce realizacji Lp 
 

Opis rodzaju 
zrealizowanych/realizowanych 

robót budowlanych 

Wartość robót 
budowlanych 

Data  Miejsce 

Nazwa, adres 
Zamawiającego 

1  
 
 
 

    

2  
 
 
 

    

3  
 
 
 

    

4  
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

.................................dnia ....................2009r.                                                        
 

......................................................... 
 
                                                                                                                                                   (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  
                                                                                                                                                                          Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 
              …………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) 
 

 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Budowę przepustu przez strumyk 
rzeki Wissa w ciągu drogi dojazdowej do pól i łąk przy m. Balcer”, oświadczamy, Ŝe 
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię/my pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. 
 
3. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 

 

 

 

…………............................2009 r. 
/ miejscowość, data/                                                       ...................……......……....... 
                                                        (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  
                                                                                                                                               Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

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

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował 
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia wykształcenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności. NaleŜy równieŜ dołączyć pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób 
zdolnych do wykonania zamówienia jeŜeli w 
przedstawionym wykazie Wykonawca wskazał osoby, 
którymi b ędzie dysponował.  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą „Budowa 
przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ciągu drogi dojazdowej do pól i łąk przy m. Balcer” , 
oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia zaangaŜujemy następujące osoby. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie minimum 1 pracownikiem z 
uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie-
branŜa sanitarna, oraz 1 pracownikiem posiadającym uprawnienie z branŜy drogowej, poparte 
dokumentami stwierdzającymi przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz przynaleŜnością do właściwej Izby InŜynierów 
Budownictwa. Jeśli Wykonawca w wykazie wykaŜe inne osoby uczestniczące w 
wykonywaniu zamówienia, musi dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem 
dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Wykonawca dołącza kopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem posiadanych uprawnień budowlanych oraz 
zaświadczenia o przynaleŜności do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. 
 

Lp 
 

Osoby, które będą 
wykonywać zamówienie 
(imię, nazwisko osoby) 

Wykształcenie Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Dokument 
stwierdzający 
kwalifikacje 
niezbędne do 
wykonywania 
zamówienia* 

Doświadczenie 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia 

1  
 
 
 

    

2  
 
 
 

    

3  
 
 
 

    

4  
 
 
 

    

 
 
 
.................................dnia................2009r. .                                                        ......................................................... 
 
                                                                                                                                                       (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  
                                                                                                                                                                          Wykonawcy lu 


