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Rozdział 1.  ZAMAWIAJĄCY 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. 
ul. Obrońców Szemuda 2A 
84-217 Szemud 
email: zp@gpkszemud.pl 
tel.: 58 676 10 86 
 
  
Rozdział 2. TRYB, OZNACZENIE POSTĘPOWANIA I INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie §5 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Szemud Sp. z o.o., z kwietnia 2018 r.  

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na 
składanie ofert. 

3. Wszelkie koszty przygotowania ofert oraz udziału w postępowaniu ponosi wyłącznie Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu.  

4. Treść SIWZ może zostać zmieniona przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianie 
zostanie przekazana na stronie internetowej Zamawiającego. Składane oferty powinny 
uwzględniać wszystkie wprowadzone w powyższy sposób zmiany.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.  
6. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów 

przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich 
wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod 
każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.  

7. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 
1) Nie złożono żadnej oferty w postępowaniu; 
2) Cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe, które Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia; 
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

4) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
ważnej umowy w sprawie zamówienia; 

8. Informację o unieważnieniu postępowania przedstawia się analogicznie jak informację o 
wszczęciu postępowania. 

9. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje 
roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty.  

 
Rozdział 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach umowy o podwykonawstwo, robót 
budowlanych, które zostały zlecone Zamawiającemu, jako Generalnemu wykonawcy, w ramach 
umowy z 12.07.2018 r., numer ZP/3/32/2018, na wykonanie zadania pn. „Projektowanie i budowa 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, 
Karczemki, Koleczkowo, Bojano) – Kontrakt 3”, zawartej przez Zamawiającego z Inwestorem 



  

Gminą Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13. 
2. W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty budowlane pn. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Złota i ul. Tytanowa. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca 

Załącznik Nr 4 do SIWZ.  
4. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:   

  45231100 - 6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  
45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  
45233226 - 9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
45236000 - 0 -Wyrównywanie terenu  

 
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia na okres 60 miesięcy. 
6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - 

projekt stanowiący załącznik 3 do SIWZ.   
7. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia 

miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych 
materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w 
żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych 
(równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych, a jego oświadczenie o równoważności 
lub /i zastosowaniu materiałów (urządzeń) podanych przykładowo w SIWZ zawarte będzie w 
kosztorysie ofertowym.  

 
Rozdział 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Od daty zawarcia umowy do 30.11.2018 r.  
 
Rozdział 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:  

A. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
niezbędnym do wykonania zamówienia  

B. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
C. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Przy czym zgodnie z §9 Regulaminu z postępowania 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw do wykluczenia; 
2) nie wniósł wadium zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ; 
3) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 



  

4) któremu w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający naliczył 
karę umowną nałożoną w wyniku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z 
zawartej umowy; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 4; 

7) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

9) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

11) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

12) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

13) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1541 ze zm.); 



  

14) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

15) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 

16) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

 
Rozdział 6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej 
oceniona w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie  

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w niniejszej SIWZ lub dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i 
wyjaśnień dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również jej treści oraz 
złożonych dokumentów.  
 

5. Informacje dodatkowe:  
1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 

zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ składane są w oryginale. 
3) Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 2 

powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 



  

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca lub 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
7) Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod 

warunkiem, że będą one odpowiadać treści załączników określonych przez Zamawiającego 
 
Rozdział 7. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Każdy Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości 1.000,00 zł. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść na cały okres 

związania ofertą  
3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form: 

a) pieniądzu;  
b) gwarancjach bankowych;  
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
3) kwotę gwarancji,  
4) termin ważności gwarancji  
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:  
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub  
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,   
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
oddzielne przechowywanie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć oryginał 
gwarancji przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert.  

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:   
Bank Rumia Spółdzielczy 46 8351 0003 0040 6437 2000 0010 – z dopiskiem „wadium 
do postępowania nr 8/2018” Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.  

7. Termin wniesienia wadium.  
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.   

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.  
 



  

8. Zwrot wadium.  
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza,  

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

  
9. Zatrzymanie wadium 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  
 
Rozdział 8. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca składa ofertę na zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.  
2. Wykonawca sporządzi ofertę pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim, według wzoru 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Wykonawca wraz z ofertą składa: 

1) Kosztorys ofertowy; 
2) oświadczenie, o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ; 
3) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
5. Wszelkie miejsca mające wpływ na treść złożonej oferty, w których Wykonawca naniósł zmiany 

będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez 
Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Oferta będzie napisana przy 
pomocy maszyny do pisania, komputera lub inną trwałą techniką oraz będzie podpisana i 
ostemplowana przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu kosztów 
przygotowania i złożenia ofert.  

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia, oraz pisma i oświadczenia Wykonawcy muszą być 
opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy lub firmy pełnomocnika i podpisane przez 
umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy lub pełnomocnika i opieczętowane 
pieczątką imienną umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy lub pełnomocnika 
zgodnie z wymaganiami SIWZ, w przypadku braku pieczątki imiennej umocowany przedstawiciel 
(przedstawiciele) Wykonawcy lub pełnomocnik zobowiązany jest złożyć jedynie czytelny podpis. 

8. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być poświadczone (podpisane) na każdej stronie 
zawierającej informacje przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy lub 
pełnomocnika „za zgodność z oryginałem”. 



  

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10. Kopertę, w której będzie się znajdować oferta należy oznaczyć danymi adresowymi do 

korespondencji zgodnie z danymi Wykonawcy wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do SIWZ 
„Formularz oferty”. 

11. Wykonawca winien opisać i oznakować w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w taki sposób, aby 
nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

12. Wszystkie strony oferty zawierające informacje winny być ponumerowane oraz połączone 
w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie, a ich łączna liczba podana 
w formularzu oferty. 

13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem: 
OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO  
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOJANO – UL. 

ZŁOTA I TYTANOWA 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.11.2018 ROKU, GODZ. 10:15! 

 
14. Wszelkie negatywne konsekwencje innego niż podany w niniejszym Rozdziale oznaczenia koperty 

zawierającej składaną ofertę ponosi Wykonawca. 
15. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie 

złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 
16. Wycofanie oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ następuje w 

formie złożenia przez Wykonawcę wniosku o wycofanie oferty. Oferta (z załączonym wnioskiem o 
wycofanie oferty) nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu o zamówienie publiczne przez 
Zamawiającego i będzie zwracana bez otwarcia po dniu komisyjnego otwarcia ofert określonego w 
niniejszej SIWZ.  

17. Zmiana treści oferty przed upływem terminu składania ofert następuje w formie złożonego przez 
Wykonawcę wniosku o zmianę jej treści. Nową, ujednoliconą treść oferty należy sformułować 
pisemnie i dołączyć do wniosku w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie opatrzonej dodatkowo 
słowem „ZMIANA”, w miejscu i terminie określonym powyżej.  

18. Oferta wraz z załącznikami biorąca udział w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowi 
własność Zamawiającego. 

19. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
20. Zamawiający poprawi w treści oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
       niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  



  

 
Rozdział 9.  Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud 
Sp. z o.o., ul. Obrońcow Szemuda 2A, w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
05.11.2018 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.11.2018 r. roku o godz. 10:15, 
w siedzibie Zamawiającego - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., ul. Obrońców 
Szemuda. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 

Rozdział 10. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert.  

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 upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   
 

Rozdział 11. Udzielanie wyjaśnień oraz zmiany SIWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.   



  

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.   

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację 
na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana 
na tej stronie.   

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.  
6. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie przez przekazującego.  

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kamil Kanczkowski, email: 
k.kanczkowski@gpkszemud.pl  
 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 

1. Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu, zgodnego z 
dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ. Podana cena będzie ceną ryczałtową i powinna 
uwzględnić wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej 
jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, 
ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez 
Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z 
wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy 
wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków Umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych. 

3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca 
ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzie szczegółowe 
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania 
zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

4. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
zamówienia niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych 
przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów tych robót i innych świadczeń. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.  

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich.  

6. Kwoty podane w Formularzu oferty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia określone zostały we wzorze 
Umowy. 

8. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 



  

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny. 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
Rozdział 13. Kryteria oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 
ich wagami: 

a) Cena = 80 pkt  
b) Gwarancja jakości i rękojmia = 20 pkt 

  
2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:  

a) Kryterium cena – obliczana jest wg 
wzoru: C = (Cmin /Cb ) x 80 pkt gdzie:  
C - cena  
Cmin cena najniższa  
Cb – cena badana  
  
b) Kryterium gwarancja i rękojmia:  
  

L.P.  Gwarancja i rękojmia  Ilość pkt.  

1.  60 m-cy  0 

2.  72 m-cy  10 

3.  84 m-cy  20 
  

3. Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w ww. kryteriach. 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 

punktów na podstawie ww. kryteriów. 
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. przecinku.   
 

Rozdział 14. Informacja o formalnościach po wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

1. Wykonawcy, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą przed zawarciem 
umowy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  



  

2. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu dokumenty:  
a) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ.  

 
Rozdział 15. Informacja o podwykonawcach 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców, na 

warunkach ustalonych w umowie, której projekt stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.   
2. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców.  

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia przez podwykonawców, o których mowa w 
ust. 2, Wykonawca poda (o ile są mu znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w niniejszym pkt, w trakcie realizacji zamówienia, a także informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym terminie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia.  

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia 
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, lub dany podwykonawcy zostanie zakwestionowany przez Inwestora Wykonawca 
zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. Powyższe ma zastosowanie również  do powierzenia 
części zamówienia dalszym podwykonawcom. 

6. Brak spełnienia wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, określonych w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) spowoduje 
zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu.  

7. Wymagania dotyczące treści, jakie winny być zawarte w umowach o podwykonawstwo:  
1) określenie terminu płatności, nie dłuższego niż 14 dni, od dnia dostarczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawcy usługi lub 
roboty budowlanej,  

2) określenie terminu realizacji, który nie może być dłuższy niż termin realizacji określony w 
umowie – dla danego zakresu – zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,  

3) termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 
14 dni od dnia zakończenia i zgłoszenia do odbioru prac Wykonawcy,  

4) odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może 
być późniejszy niż odbiór robót od Wykonawcy przez Zamawiającego,  

5) precyzyjne określenie zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy,  
6) wskazania wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z 

następującymi zastrzeżeniami:   



  

a) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego 
zakresu robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie 
tego zakresu robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą,   

b) ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o 
podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w 
kosztorysie będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą  

c) w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi 
musi zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za 
zakres powierzany do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 
może przekroczyć wartości wycenionej za ten zakres w kosztorysie będącym 
załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą  

7) zapisy w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą nie mogą być sprzeczne z 
postanowieniami umowy z Zamawiającym,  

8) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku 
dostaw, jako termin dostawy należy rozumieć termin wbudowania dostarczonego 
materiału w obiekt będący przedmiotem zamówienia. Powyższy fakt musi być 
potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.  

9) obowiązek  określenia,  iż  dokumentem  potwierdzającym wykonanie 
prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jest obustronnie 
podpisany protokół odbioru. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą 
zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie, a następnie przedstawienie Zamawiającemu 
protokołu końcowego odbioru robót stanowiących przedmiot podwykonawstwa, tzn. 
protokół z wykonania robót bez wad i usterek,  

10) sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
powinien być spójny ze sposobem rozliczania określonym w umowie między 
Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności 
częściowych,  

11) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania umowy między 
Zamawiającym a Wykonawcą,  

12) do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych winien być załączony kosztorys wraz  
z informacją, których z pozycji z harmonogramu Wykonawcy umowa o 
podwykonawstwo dotyczy. Kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz 
winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej pozycji z kosztorysu stanowiącego 
załącznik do Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. Pozwoli to na precyzyjne 
ustalenie zakresu robót powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do 
wykonania,  

13) wymóg, iż w przypadku powierzenia części zamówienia dalszym podwykonawcom, 
podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia 
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego dalszego podwykonawcy.  
 
 



  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;  

3) sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,  

4) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 
rzecz Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz kar umownych z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy są uprawnieni do jego reprezentacji.  

11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum), umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich 
uczestników konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z 
członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 
pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

 
Rozdział 16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania,  

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności 
związane ze złożeniem kompletnej oferty.  

2. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z 
załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać 
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa 
powinna wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w 
postępowaniu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  
 

Rozdział 17. Postanowienia umowy 
 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia 
zmian do Projektu umowy w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Inwestora.  
  



  

Rozdział 18. Załączniki 
 
Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:  
1. Formularz ,,Oferta”.  
2. Oświadczenia wykonawcy 
3. Umowa – projekt 
4. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 4) 
5. Klauzula informacyjna RODO 



  

 

 
 
  
…………………………………. 
 pieczęć Wykonawcy  

  
……………………………………. e-mail  

  
…………………………………….  
Nr tel./fax  

  
…………………………………….  
NIP  

  
…………………………………….  
REGON  

OFERTA  

  

Do Zamawiającego:  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. 
ul. Obrońcow Szemuda 2A 
84-217 Szemud 

  
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
(nr 8/2018) opublikowanym na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.   

  
Oferujemy wykonanie zamówienia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej  

    w miejscowości Bojano – ul. Złota i Tytanowa”   

za cenę ryczałtową:  
  

I.  Budowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Bojano – ul. Złota i Tytanowa 
   

Wartości  

1.  
  

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia   
................................ zł*  

 Słownie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: …………………………………………………… zł 

 
Oferujemy okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia:   

L.p.  Okres gwarancji i rękojmi  Ilość pkt.  

Okres gwarancji i rękojmi 
oferowany przez 

Wykonawcę oznaczyć 
znakiem X  

1.  60 m-cy  0   

2.  72m-cy  10   

3.  84 m-cy  20   
  

Uwaga: 

 Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od daty odbioru.  



  

 Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości, wówczas 
Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń.  
3. Wykonawca oświadcza, że zdobył konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 

przygotowania i złożenia oferty.  
4. Wykonawca oświadcza, że uważa się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
5. Wykonawca oświadcza, że przedstawione postanowienia do projektu umowy zostały przez niego 

zaakceptowane oraz że zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.  
6. Wykonawca gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.  
7. Wykonawca oświadcza, że nr konta, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie za przedmiot 

zamówienia (w przypadku realizacji zamówienia) to: …………………………………………………..  

8. Wykonawca oświadcza że prowadzi przedsiębiorstwo    małe □        średnie  □    duże □  
                                                                      Właściwe oznaczyć znakiem X  
 
9. Oświadczam/y, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie 

następujących części zamówienia (określić zakres): 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:  
  

Lp.  Wyszczególnienie  ilość stron  

      

      

  
    

 
  Imię i nazwisko oraz podpis osoby  

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

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 

L.p. Nazwa części zamówienia 
(zakres prac powierzony Podwykonawcy) 

Nazwa (firma) Podwykonawcy (w przypadku, gdy 
jest znana) 

 
1.   

2. 
 

  



  

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

  
  
  
  

  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:  

  

                   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu  
na wykonanie zamówienia pn.:  
,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bojano – ul. Złota i Tytanowa”   

 
Na potrzeby postępowania (nr 8/2018) o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:  

  
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

  
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek 

określonych w rozdziale 5 SIWZ 
2) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w SIWZ. 
 
  

 
  Imię i nazwisko oraz podpis osoby  

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

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
 


