
Oznaczenie sprawy: MZD.341.102.2019 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana również SIWZ) 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze. zm.), zwaną dalej również ustawą Pzp  

 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
    

„Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie  
na odcinku 0+003km do 0+587km.” 

 
Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
45233140-2 „Roboty drogowe” 
45233200-1 „Roboty w zakresie różnych nawierzchni” 
45233000-9 „Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg” 
45233290-8 „Instalowanie znaków drogowych” 
              
 
Post ępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z u wzgl ędnieniem  
tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 2 4aa ustawy Pzp. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: Miejski Zarz ąd Dróg 
 ul. Mickiewicza 14 
 43-430 Skoczów  
 
PROWADZĄCY: Komisja  Przetargowa 
 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019r.  
 
 
 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 
 
                                              PIOTR HANZEL 
                                                                                DYREKTOR 
                                                       Miejskiego Zarządu Dróg 

                   
 
 
                   ………………….................. 
Skoczów, dnia 24.09.2019r. 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego. 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów 
tel. (33) 487 49 43, (33) 487 49 44 
fax (33) 487 49 45 
e-mail: zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl  
www:   www.mzd.skoczow.pl  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
 

Post ępowanie jest prowadzone w tzw. procedurze odwrócone j na podstawie art. 24aa 
ustawy Pzp.  
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 
internetowej www.mzd.skoczow.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej 
www.mzd.skoczow.pl oraz jest dostępna w siedzibie Zamawiającego do upływu terminu 
składania ofert. 
 

Wykonawcy winni na bieżąco monitorować zawartość umieszczanych informacji na stronie 
Zamawiającego www.mzd.skoczow.pl, w celu sprawdzenia, czy zawiera czynności dokonane 
przez Zamawiającego. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej 
Zamawiającego dokumentów odpowiada Wykonawca. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu drogi gminnej w ramach 
zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie na odcinku 
0+003km do 0+587km”, zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załączniki do SIWZ: 

a) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (Załącznik nr 10 do SIWZ), 
b) uproszczona dokumentacja projektowa (Załącznik nr 11 do SIWZ), 
c) przedmiar robót (Załącznik nr 12 do SIWZ). 

 
Przewidziany do realizacji remont obejmuje: 
 a) roboty ziemne (ścinanie poboczy) wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku, 
 b) oczyszczenie istniejących warstw bitumicznych, 
 c) skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową, 
 d) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, 
 e) regulacja pokryw urządzeń podziemnych, 
 f) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
 g) odtworzenie poboczy z kruszywa kamiennego, 
 h) wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, 
 i) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wraz z całym materiałem zawartym  
w uproszczonej dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz 
przedmiarze robót. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 10, 11 i 12 do 
SIWZ.  
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Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ 
wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
Roboty objęte umową winny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu 
większym niż to niezbędne, ruchu na drodze publicznej oraz terenach należących do 
Zamawiającego lub innych osób. 
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej odcinka objętego zamówieniem oraz zdobył 
wszelkie informacje, które mogą posłużyć mu do najlepszego przygotowania oferty a następnie 
wykonania zamówienia. 
 
Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, 
licząc od dnia odbioru końcowego prac. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), 
należy podać pełną liczbę miesięcy oferowanej gwarancji nie mniejszą niż 36 miesięcy 
(minimalny okres gwarancji) i nie większą niż 84 miesiące. Udzielenie dłuższego okresu 
gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 
Okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale 17 SIWZ. 
 
Tam, gdzie w specyfikacji został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, 
patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen 
technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa  
w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
oraz będą zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
f) standardów emisyjnych. 

Ilekroć w dokumentacji mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy 
przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp. 
 
Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych  
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.), ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 266 ze zm.) oraz 
wymogom specyfikacji technicznych. 
 
3.2. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących pracę  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj. osób, 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na faktycznym wykonaniu 
robót budowlanych przez operatorów sprzętu remontowego oraz osoby wykonujące roboty 
ręczne niezbędne do wykonania zamówienia, przez cały okres trwania realizacji zamówienia. 
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3.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45233140-2 „Roboty drogowe” 
45233200-1 „Roboty w zakresie różnych nawierzchni” 
45233000-9 „Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg” 
 45233290-8 „Instalowanie znaków drogowych” 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019r. 
 
5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz podstawy wykluczenia.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp 
(pkt. 5.1. SIWZ), 

b) nie podlegają wykluczeniu (pkt. 5.2. SIWZ). 
 

5.1. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.1.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 

 

5.1.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej. 
 

5.1.3. Zamawiający uzna warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, za 
spełniony, jeżeli:  
 

a) Wykonawca wykaże, że  wykonał należycie (w szczególności zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia o wartości nie mniejszej, niż 200 000,00 zł brutto każda robota budowlana.  

 
UWAGA: Maj ąc na uwadze art. 23 ust. 5 ustawyPzp Zamawiaj ący zastrzega, że w sytuacji 
składania oferty przez dwa lub wi ęcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę  
o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuac ji, gdy Wykonawca b ędzie polegał na 
zasobach innego podmiotu, na zasadach okre ślonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek  
o którym wy żej mowa musi zosta ć spełniony w cało ści przez Wykonawc ę (jednego  
z Wykonawców wspólnie składaj ącego ofert ę) lub podmiot, na którego zdolno ści w tym 
zakresie powołuje si ę Wykonawca – brak mo żliwo ści tzw. sumowania do świadczenia.   
 

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną 
do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów.  
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Powyższe uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., 
poz. 831) oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) lub spełniającymi warunki,  
o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(tj.Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.), tj. będącym osobą której odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub 
spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie 
usług transgranicznych”). 

 
5.2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 5.2.1. Z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę/ów, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia 
obligatoryjne). 

  
6. Wykaz o świadcze ń i dokumentów, potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału  

w post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych przez Zamawiającego (Rozdział 5 pkt 5.1. i 5.2.) do oferty należy dołączyć aktualne 
na dzień składania ofert (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp): 
 

a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
zgodne ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
W  przypadku   wspólnego   ubiegania   się   o   zamówienie   przez   Wykonawców   ww. 
oświadczenie składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu 
potwierdza jego spełnianie. 
 

b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
zgodne ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
W  przypadku   wspólnego   ubiegania   się   o   zamówienie   przez   Wykonawców   ww. 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

c) dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile 
Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy Pzp. 

 
Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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6.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 
ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamaw iającego na 
stronie internetowej Zamawiaj ącego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o  których 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) , oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

Uwaga:  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. 
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ 
na etapie składania ofert Wykonawca nie zna uczestników postępowania, a co za tym 
idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 
W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu. 

 
6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (Rozdział 5 pkt 5.1. SIWZ), zostanie wezwany do 

przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów): 

6.3.1. W celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału 5 pkt 5.1.3. lit. a.:  
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
 

 Uwaga: 
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na 
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski  w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
6.3.2. W celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału 5 pkt. 5.1.3. lit. b.: 
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ). 

 
 Uwaga (dotycz ąca wszystkich o świadcze ń i dokumentów): 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 700 ze zm.), 
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych 
baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 
3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 

przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania si ę z Wykonawcami. 

7.1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 7.3., Zamawiający dopuszcza, aby 
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe  
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 
33 487 49 45) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 123 
ze zm.) – adres e-mail: zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl. 
 

7.2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz  
z dopiskiem: „Zamówienia Publiczne”. 
 

7.3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 ust. 3 lub ust. 3a ustawy. 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć /uzupełnić /poprawić) 
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać 
wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 
 

7.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
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w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

7.5. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowną informację w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: 
http://www.mzd.skoczow.pl. 
 

7.6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 
przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje,  
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

7.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Zbigniew Malec – Kierownik Działu Zarządzania, Wykonawstwa Drogowego  
i Gospodarki Komunalnej, tel. 33  487 49  43-44  wew. 24, 
- Piotr Hanzel  - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, tel. 33 487 49 43-44. 

W sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
- Gabriela Kudelska – Inspektor ds. zamówień publicznych i administracji,  
tel. 33 487 49 43-44 wew. 28  
e-mail: zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl, numer faxu: 33 487 49 45. 

 
8. Wymagania dotycz ące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   
 
9. Termin zwi ązania ofert ą. 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 

9.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 
Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 
 
10. Informacja na temat podwykonawców. 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 

10.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy, musi 
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 
Podwykonawca oraz podać firmę Podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt 
formularza oferty, stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać 
w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten 
punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami 
własnymi, tj. bez udziału Podwykonawców. 
 

10.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 



 9

 
 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

10.4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
11. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu p otwierdzenia spełniania 
warunków udziału w post ępowaniu. 
11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  
 

11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (złożone w oryginale, wraz 
z ofertą, podpisany przez ten podmiot).  
Z dokumentu tego musi wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

11.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy 
Pzp. 
 

11.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane – 
podwykonawstwo. 
 

11.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 

 

11.6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1. rozdziału 5 SIWZ, polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1. rozdziału 6 
SIWZ). 
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11.7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację 
którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu. 
 
12. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie. 

12.1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 
 

12.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa  
w punkcie 12.1.  
 
13. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

13.1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

1) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku. 
2) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale 
Podwykonawcy, musi w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wskazać 
część/zakres zamówienia jaką wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz 
podać nazwę (firmę) Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 
wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim 
punkcie Formularza oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli 
Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału Podwykonawców.  
3) Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić 
odpowiedni punkt Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczący statusu 
przedsiębiorcy. 
4) W celu uzyskania przez Wykonawcę punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia” 
należy wypełnić odpowiedni punkt w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
5) Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści składania dokumentów lub 
oświadcze ń, składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykl uczenia 
z post ępowania lub spełniania warunków udziału w post ępowaniu, przy u życiu 
środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty lub o świadczenia, o których 
mowa, składane s ą w formie pisemnej w oryginale lub kopii po świadczonej za 
zgodno ść z oryginałem. Po świadczenie za zgodno ść z oryginałem nast ępuje 
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przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o świadczenia, sporz ądzonych  
w postaci papierowej, własnor ęcznym podpisem. 
6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,  
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, którego każdego z nich dotyczą. 
7) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi 
jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane, itp.). 

 

13.2. Do oferty nale ży doł ączyć: 
1) Oświadczenie dotycz ące spełniania warunków udziału w post ępowaniu — 
załącznik nr 2 do SIWZ , które należy złożyć w formie pisemnej. 
2) Oświadczenie dotycz ące braku podstaw do wykluczenia — zał ącznik nr 3 
do SIWZ , które należy złożyć w formie pisemnej.  
3) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca 
korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
w formie pisemnej, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem — jeśli 
dotyczy . 

 

13.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
  

13.4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

13.5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku 
polskim, podpisana własnoręcznym podpisem. 
 

13.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język 
polski — nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 
 

13.7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem. 
 

13.8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. 
 
13.9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
 

13.10. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika 
ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
 

13.11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 
Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez 
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu 
oraz podpisanie poprawki przez osoby podpisujące ofertę. 
 

13.12. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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13.13. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e 
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.  
 

13.14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia oraz uniemożliwiający bezśladowe 
otworzenie opakowania.  
Ofertę należy zaadresować na Zamawiającego, tj. Miejski Zarząd Dróg, ul. Mickiewicza 14,  
43-430 Skoczów. 
 
Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „ Remont drogi gminnej nr 430161S - 
ulicy Torowej w Skoczowie na odcinku 0+003km do 0+5 87km”.  
Oznaczenie sprawy: MZD.341.102.2019.  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np.: przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie  
w trakcie sesji otwarcia ofert. 
Opakowanie oferty musi być opatrzone nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów  
Wykonawcy. 
 

13.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę.  
W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „ Remont drogi 
gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie na o dcinku 0+003km do 0+587km”.  
Oznaczenie sprawy: MZD.341.102.2019.  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 
oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy.  
 

13.16. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza  
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „ Remont drogi 
gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie na o dcinku 0+003km do 0+587km”. 
Oznaczenie sprawy: MZD.341.102.2019.  
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis 
Wykonawcy. 
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13.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca 
oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Zaleca się aby były trwale i oddzielnie spięte. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1010) Zamawiający uzna 
zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie 
do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 
 
14. Informacja na temat mo żliwo ści składania oferty wspólnej (przez dwa lub wi ęcej 

podmiotów). 

 
14.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
 

14.2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – 
nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powy żej mo że wynika ć albo z dokumentu pod tak ą 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składaj ących wspólnie ofert ę. 
 

14.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 
 

14.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 
 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

15.1. Miejsce i termin składania ofert:  
a) miejsce składania ofert: Miejski Zarząd Dróg, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14, 
piętro I (Sekretariat),  

 b) termin składania ofert: do dnia 09.10.2019r. ( środa), do godz. 9 00. 
 

15.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: Miejski Zarząd Dróg, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14,  
piętro I (Gabinet Dyrektora),  
b) termin otwarcia ofert: w dniu 09.10.2019r. ( środa), o godz. 9 15. 

  

15.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 
Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.  
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15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 
 

15.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 
otwierane będą w pierwszej kolejności. 
 

15.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 
 

15.7. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 
 

15.8. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca bez otwierania Wykonawcy. 
 

15.9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy nie mają obowiązku obecności przy otwarciu ofert. 
 

15.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.mzd.skoczow.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

 
15.11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert (o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) składa, 
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cenę oferty należy obliczyć, przy zachowaniu założeń: 
 
16.1. Ceny jednostkowe oferty należy określić w formie ryczałtu.  
 

16.2. Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, 
materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie   
i zysk. 
 

16.3. Ceny jednostkowe powinny obejmować koszty związane z ubezpieczeniem robót oraz 
wszystkie podatki. 
 

16.4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, cyfrowo i słownie, z podatkiem od towarów i usług VAT (brutto), z wyszczególnieniem 
stawki VAT.   
 

16.5. Cenę ofertową należy wyliczyć w tabeli znajdującej się w Formularzu ofertowym (załącznik 
nr 1 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje Formularza 
ofertowego. Ceny jednostkowe należy określić w wysokości brutto. Wartość poszczególnych 
pozycji należy obliczyć jako iloczyn oferowanej ceny jednostkowej brutto (kolumna nr 6) i ilości 
jednostek (kolumna nr 5). Wartość całości zadania należy obliczyć jako sumę wartości 
poszczególnych pozycji Formularza ofertowego (kolumna nr 7).  
Tak wyliczon ą kwot ę należy wpisa ć nad tabel ą.  
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16.6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy. 
 

16.7. Jeżeli wybór oferty złożonej w niniejszym postępowaniu prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

16.8. Cena   ofertowa   winna   być   obliczona   przy   zachowaniu   zasad   staranności,   
wiedzy technicznej, w oparciu o niniejszą specyfikację. Zalecana jest wizja lokalna w terenie. 
 
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert. 
 

17.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem: 
  a) Cena ofertowa „C” – 60 pkt., 
   2) Okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach) „G” – 40 pkt. 
   
17.2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną  
w następujący sposób: 
 
a) Cena ofertowa „C” – maksymalnie 60 punktów – liczona wg następującego wzoru: 

 
C = Cn / Cof. b.  x 60 = ilość punktów 

gdzie: 
C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium Cena ofertowa „C” ocenianej oferty, 
Cn  - najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cof. b. – cena oferty badanej, 
60 – znaczenie (waga) kryterium „Cena ofertowa” wyrażone w punktach. 
 
b) Okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach) „G”: 
Ocena w zakresie długości okresu gwarancji i rękojmi, prowadzona będzie na podstawie 
oświadczenia (zawartego w Formularzu ofertowym), w którym Wykonawca deklaruje liczbę 
miesięcy gwarancji i rękojmi, której udzieli na wykonany przedmiot zamówienia. 
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:  

Oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 36 miesi ęcy - otrzymają - 0 pkt. 
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 48 miesi ęcy - otrzymają - 10 pkt. 
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 60 miesi ęcy - otrzymają - 20 pkt. 
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 72 miesi ące - otrzymają - 30 pkt. 
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 84 miesi ące - otrzymają - 40 pkt. 

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi,  tj. 36 miesi ęcy. 
Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 
robót. Jeśli Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji i rękojmi niż 84 miesiące, to do wyliczeń 
punktów przyjęte będzie 84 miesiące. 
 
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po zsumowaniu  uzyskanych  
z powyższych kryteriów punktów otrzyma najwyższą punktację. 
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18. Ocena ofert. 

18.1. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiaj ący w post ępowaniu najpierw dokona 
oceny ofert, a nast ępnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została o ceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe łnia warunki udziału w post ępowaniu. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiaj ący przed udzieleniem zamówienia, wezwie 
Wykonawc ę, którego oferta została najwy żej oceniona, do zło żenia w wyznaczonym, nie 
krótszym ni ż 5 dni, terminie aktualnych na dzie ń złożenia o świadcze ń lub dokumentów 
potwierdzaj ących okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  
 

18.2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp. 
 

18.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 

18.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
 

18.5. W przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie 
zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, 
określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

18.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów 
przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 
 
19. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczn ego. 
 

19.1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Pzp poinformuje Wykonawcę o wyborze jego oferty  
oraz terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 

19.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane do zawarcia umowy dokumenty tj.:  
1) kopię aktualnej umowy ubezpieczenia  (lub polisy) zgodnie z warunkami określonymi we 
wzorze umowy, 
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
dokument regulujący ich współpracę (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

 
19.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie  
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów 
określonych w art. 94 ustawy Pzp. 
Niedotrzymanie przez wybranego Wykonawcę terminu zawarcia umowy podanego przez 
Zamawiającego, będzie traktowane jako odmowa  podpisania umowy. 
 
19.4. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 
 
20. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne waru nki umowy albo wzór umowy, 
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jeżeli Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow ę  
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkac h. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia. 
 

22.1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa 
zamówień publicznych – “Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań  
i skarg. 
 

22.2. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 198 Prawa 
zamówień publicznych, tj.: 
a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.),  
b) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu 
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu 
ich rozliczania (Dz. U. z 2018  r. poz. 972). 
 
23. Opis cz ęści zamówienia, je żeli Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
24. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawia jący zawrze umow ę ramow ą, 
jeżeli Zamawiaj ący przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
 
25. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o któ rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
ustawy Pzp (jeżeli Zamawiaj ący przewiduje udzielenie takich zamówie ń). 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.   
 
26. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
musz ą odpowiada ć oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami ocen y, jeżeli 
Zamawiaj ący wymaga lub dopuszcza ich składanie. 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
 
27. Adres poczty elektronicznej lub strony internet owej Zamawiaj ącego. 
 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl. 
 
28. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiaj ącym a Wykonawc ą, jeżeli Zamawiaj ący przewiduje rozliczenia  
w walutach obcych.  
Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich. 
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29. Aukcja elektroniczna. 
 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
30. Wysoko ść zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu, je żeli Zamawiaj ący przewiduje ich 
zwrot. 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji  
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
31. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
w Skoczowie, reprezentujący Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Skoczowie 43-430 
Skoczów, ul. Mickiewicza 14,   

� administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 
sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@mzd.skoczow.pl, 
2) pod nr telefonu 33 487-49-43, 33  487-49-44 wew. 21, 
3) pisemnie na adres siedziby Administratora, 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: 

„Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie na odcinku 0+003km do 
0+587km” – MZD.341.102.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 
1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie 
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**, 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO ***,  
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO, 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec pr zetwarzania danych 

osobowych, gdy ż podstaw ą prawn ą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
32. Załączniki do SIWZ: 
 

załącznik nr 1   - Formularz ofertowy 
załącznik nr 2  - O świadczenie Wykonawcy dotycz ące spełniania warunków udziału 

w post ępowaniu  
załącznik nr 3  - O świadczenie Wykonawcy dotycz ące przesłanek wykluczenia  

z post ępowania 
załącznik nr 4  - Wzór pełnomocnictwa 
załącznik nr 5  - Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach 
załącznik nr 6  - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
załącznik nr 7  - Oświadczenie oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych 

do wykonania zamówienia 
załącznik nr 8  - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej 
załącznik nr 9 - Wzór umowy 
załącznik nr 10   - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
załącznik nr 11  - Uproszczona dokumentacja projektowa 
załącznik nr 12   - Przedmiar robót 
 

 
______________________ 

* Wyjaśnienie:  informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
----------------------------------------- 
          (pieczątka Wykonawcy) 

 
 
Miejski Zarz ąd Dróg 
ul. Mickiewicza 14 
43- 430 Skoczów 

                                                      
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Oferta zło żona do post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu 
nieograniczonego na: „Remont drogi gminnej nr 43016 1S - ulicy Torowej w Skoczowie na 
odcinku 0+003km do 0+587km”.  

 
 

DATA ...................................... 

NAZWA WYKONAWCY1 ………….................................................................................................. 

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

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

SIEDZIBA ………….......................................................................................................................... 

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

REGON …………………………………………………....................................................................... 

NIP................................................................................................................................................... 

tel. ……………………………………………..………; fax ………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………...………….. 

 

Oświadczam/y, że: 
 
1. Oferuję/Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

a) cena brutto: (wynikająca z poniższej tabeli) ........................................................................ zł 

 słownie: .................................................................................................................................. 

 w tym podatek VAT w wysokości ………..%              
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L.p.  Specyfikacja Opis J.m.  Ilość 
Cena 

jednostkowa 
zł brutto 

Razem brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

I Roboty przygotowawcze 

I.1 D.04.01.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku 
przyczepami samowyład. holowanymi ciągnikami 
do 1km. grunt kat. I, II (b.i.nr 8/96) - Ścinanie 
poboczy gruntowych. m3 24,375     

I.2 D.04.01.01 

Nakłady uzupełn. do tab. 0201-0213 za każde 
dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km 
samochodami samowył. 5-10t po drogach 
utwardzonych. grunt kat. I, II (b.i.nr 8/96). 

m3 24,625     Krotność = 4 

II Regulacja urz ądzeń infrastruktury technicznej nie zwi ązanej z drog ą 

II.1 D.03.02.01.01 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych włazy kanałowe. szt. 14,000     

II.2 D.03.02.01.01 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych zawory wodociągowe i gazowe. szt. 10,000     

III Roboty w zakresie uło żenia warstw bitumicznych 

III.1 D.04.03.01 
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
drogowej ulepszonej z bitumu. m2 2 395,250     

III.2 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. m2 2 395,250     

III.3 D.05.03.05a 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka 
mineralno asfaltowa. Sposób wbudowania 
mechaniczny. Przyjęto średnio 4cm grubości 
wyrównania (0,1 tony/m2). t 239,525     

III.4 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. m2 2 395,250     

III.5 D.05.03.05b 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno 
bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa 
ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm. m2 2 395,250     

III.6 D.05.03.05b 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno 
bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa 
ścieralna. Grubość po zagęszczeniu za każdy 
dalszy 1 cm. m2 2 395,250     

IV Pobocza 

IV.1 D.06.03.01a 
Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa 
kamiennego. m3 73,125     
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V Urządzenia BRD 

V.1 D.07.02.01 
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 
ocynkowanych o średnicy 60 mm. szt. 8,000     

V.2 D.07.02.01 

Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, 
informacyjne. Przymocowanie tablic  
o powierzchni do 0,3 m2. szt. 8,000     

V.3 D.07.02.01 

Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, 
informacyjne. Przymocowanie tablic  
o powierzchni ponad 0,3 m2. szt. 4,000     

V.4 D.07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni, cienkowarstwowe 
- malowane mechanicznie. m2 9,290     

V.5 D.04.01.01 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  
z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 
3 cm. m2 25,900     

V.6 D.04.01.01 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  
z mieszanek mineralno bitumicznych, za każdy 
dalszy 1 cm. m2 25,900     

V.7 D.04.06.01 

Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Podbudowa 
progów zwalniających typu U-16a. m2 25,900     

V.8 D.08.02.02 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
kolorowej o grubości 8 cm układanej na 
podbudowie z betonu cementowego m2 25,900     

VI Tablice informacyjne 

VI.1  

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 
zgodnie z Art. 38 Ustawy z dnia 23 października 
2018 o Funduszu Dróg Samorządowych (DZ.U. z 
2018r. poz.2161) kpl. 1,000 

    Łączna cena realizacji zamówienia brutto 
  

 1.1. Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony  
w dokumentacji przetargowej. 
 
1.2. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w zakresie następujących towarów/usług: …………………………………………………………2 
1.3. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: 

……………………………………………………3 
(2) wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione. 
Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to oceniając taką ofertę, Zamawiający musi doliczyć do 
przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami 
(odwrotne obciążenie VAT). Jednakże taka sytuacja dotyczy n/w przypadków:  

� wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  
� mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,  
� importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT.  
(3) j/w przypis 2. 
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2.  Kryteria pozacenowe odnosz ące si ę do przedmiotu zamówienia: 

2.1. Okres udzielonej gwarancji i r ękojmi na wykonane roboty budowlane (podany  

w miesi ącach, tj. 36; 48; 60; 72; 84) 4:___________________________________ 

 
3. Rodzaj przedsi ębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczy ć właściw ą opcj ę)5: 

€ Mikroprzedsiębiorstwo 

€ Małe przedsiębiorstwo 

€ Średnie przedsiębiorstwo 

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR. 

W przypadku konsorcjum: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

Nazwa lidera                 Nazwa członka                  Nazwa członka                   Nazwa członka 

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

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

 
€ Mikroprzedsiębiorstwo 

€ Małe przedsiębiorstwo 

€ Średnie 

przedsiębiorstwo 

€ Mikroprzedsiębiorstwo 

€ Małe przedsiębiorstwo 

€ Średnie 

przedsiębiorstwo 

€ Mikroprzedsiębiorstwo 

€ Małe przedsiębiorstwo 

€ Średnie 

przedsiębiorstwo 

€ Mikroprzedsiębiorstwo 

€ Małe przedsiębiorstwo 

€ Średnie 

przedsiębiorstwo 

 
4. Warunki płatno ści zgodnie ze wzorem umowy. 

 
5. Niniejszym o świadczam, że: 

• zapoznałem się z dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania, uzyskałem 
wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 
zamówienia publicznego oraz przyjmuję warunki określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załącznikach do SIWZ i nie wnoszę w stosunku do 
nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznaję się związany określonymi  
w dokumentacji postępowania wymaganiami i zasadami postępowania i zobowiązuję się 
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami, 
 

• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go 
bez zastrzeżeń, 

 

• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 

• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 
podanego w SIWZ. 
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6. Zobowiązuję się, zgodnie z treścią SIWZ, do realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 

7. Oświadczam, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 

…………….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa). 

8. Niżej podan ą część/zakres zamówienia, wykonywa ć będą w moim imieniu 
podwykonawcy:  
L.p.  Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) P odwykonawcy  

1.  

 

 

2.  

 

 

 

9.  Oferta została złożona na  ………  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

 
 

                             
            

............................................... 
          (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
(1) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub 
zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
(2) wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione. 
Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to oceniając taką ofertę, Zamawiający musi doliczyć do 
przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami 
(odwrotne obciążenie VAT). Jednakże taka sytuacja dotyczy n/w przypadków:  

� wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  
� mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,  
� importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT.  
(3) j/w przypis 2. 
(4) w przypadku niewypełnienia przyjmuje się min. okres gwarancji, wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. 
(5) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
Mikroprzedsi ębiorstwo: przedsi ębiorstwo, które zatrudnia mniej ni ż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsi ębiorstwo: przedsi ębiorstwo, które zatrudnia mniej ni ż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsi ębiorstwa: przedsi ębiorstwa, które nie s ą mikroprzedsi ębiorstwami ani małymi przedsi ębiorstwami  i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miejski Zarz ąd Dróg 

ul. Mickiewicza 14 

43-430 Skoczów 

 

WYKONAWCA : 

……………………………..….………………. 

…………………………..….…………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   

„Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie  

na odcinku 0+003km do 0+587km” 

prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w SIWZ.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w SIWZ na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy 

Torowej w Skoczowie na odcinku 0+003km do 0+587km”, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

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

..……………………………………………………………………………………………………………..., 

w następującym zakresie:  

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miejski Zarz ąd Dróg 

ul. Mickiewicza 14 

43-430 Skoczów 

 

WYKONAWCA:  

……………………………..….………………. 

…………………………..….…………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   

„Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie  

na odcinku 0+003km do 0+587km” 

prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 



 28

 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w postępowaniu pn. „Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy Torowej  

w Skoczowie na odcinku 0+003km do 0+587km”,  tj.:  ……………………………………………….. 

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

…………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
..................................... 
    (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
 
 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie na 
odcinku 0+003km do 0+587km”, upoważniam(y) niniejszym następującą(e) osobę(y) do 
samodzielnego podpisania wszelkich dokumentów i oświadczeń związanych z postępowaniem, 
w tym do poświadczenia za zgodność z oryginałem, jak również do podpisania umowy. 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko  

 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

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

          (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy) 

............................................... 
          (miejscowość, data) 
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załącznik nr 5 do SIWZ 
 
  
Nazwa Wykonawcy …….................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ........................................................................................................................... 

tel. ....................................... faks ....................................... e-mail ................................................. 

 
 
 
 

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH W OSTATNICH 5 LATACH  
 

 
Lp. 

 

Nazwa i miejsce wykonania 
(adres zadania) Opis, zakres i rodzaj 

wykonanych robót 

Czas 
realizacji 

Zamawiający 
(nazwa, adres, 

telefon) 

Wartość 
zrealizowanych 
robót brutto w zł 

  początek zakończenie   

1. 

 ROK 1999 
 
 
 
 
 
 

    

2. 

  
 
ROK 2000 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
................................................................ 
                    (miejscowość, data) 

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

          (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

                                                                   WYKAZ OSÓB  
skierowanych przez Wykonawc ę do realizacji zamówienia 

 

Nazwa Wykonawcy …….................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ........................................................................................................................... 

tel. ....................................... faks ....................................... e-mail ................................................. 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:  
 
Lp.  

IMIĘ I NAZWISKO 
 
 

zakres wykonywanych czynno ści 
 

 
Kwalifikacje zawodowe  

(posiadane uprawnienia) 

Informacja o podstawie do 
dysponowania przez 

Wykonawc ę wskazan ą 
osob ą np.  

- umowa o prac ę 
- umowa zlecenie 

- pisemne zobowi ązanie 
innych podmiotów  
do oddania osoby  

do dyspozycji Wykonawcy  

1 2 3 4 

 
1. 
 
 
 
 

……………………………………….. 
 

Kierownik robót 

Uprawnienia 
budowlane ………………….......……… 
……………………………………………
….…….……… 
…………………………….…………. 
w 
specjalności...........................................
......... 
……………………………………. 
………………………………….……… 
Nr................................................ 
 
 
 
Data wydania:.............................. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

............................................... 
          (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 
............................................... 
          (miejscowość, data) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
..................................... 
    (pieczęć Wykonawcy) 

 

„Oświadczenie oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezb ędnych do 

wykonania zamówienia” 

 

1. Oświadczam, że oddaję Wykonawcy ….………………………………………………….……. 

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

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

(uzupełnić poprzez wskazanie nazwy/firmy adresu, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, 
KRS/CEIDG Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby)  

 
ubiegającemu się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na „Remont drogi gminnej  
nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie na odcinku 0+003km do 0+587km” do dyspozycji 
następujące zasoby na potrzeby realizacji zamówienia:  

 

1) zakres zasobów: 

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

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

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

2) sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia: 

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

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

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

2. Oświadczamy, że w okresie od …..…..……..……… do …………......……… będziemy 

brać udział w wykonaniu niniejszego zamówienia w następującym zakresie:  

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

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

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

3. Oświadczamy, że zrealizujemy/nie zrealizujemy* roboty budowlane, do których nasze 

zdolności są wymagane.  

............................................... 
          (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 
............................................... 
          (miejscowość, data) 
 
*niepotrzebne skreślić 

 



 33

 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
..................................... 
    (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej  

 
 
 
 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Remont drogi gminnej nr 430161S - ulicy Torowej w Skoczowie na 
odcinku 0+003km do 0+587km”, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam(y), że: 
 
- nie należę(ymy)* / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 369  
ze zm.), razem z innym Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu.** 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić  
 

** W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
          (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 
 

………………………………. 
        (miejscowość, data)          


