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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
 
Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
Rozdział 2 Oferta Wykonawcy 
  Załącznik nr 2.1. Formularz oferty  
Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  
z postępowania: 
Formularze, które należy złożyć wraz z Ofertą: 

Załącznik nr 3.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania. 

Załącznik nr 3.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące spełniania warunków udziału  
w postępowaniu.  

Załącznik nr 3.3 Wzór - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli 
dotyczy. 

Formularz, który należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z art. 
24 ust. 11 ustawy Pzp 

Załącznik nr 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp). 

 
Tom II:  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  
Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tj. PROJEKTY BUDOWLANE WYKONAWCZE, 

STWiORB 
 

 

 
 
 
 
 
 



Tom I 
Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie 
Ul. Macierzy Szkolnej 2 
29-105 Krasocin 
NIP 6562136831  REGON 292412800 
http://ospkrasocin.pl/mod/ 
UWAGA: 
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Gmina Krasocin / Inwestor zastępczy/ 
Adres: ul. Macierzy Szkolnej 1; 29-105 Krasocin 
tel.  041 39-17-026   fax: 041 39-17-010 
www.krasocin.com.pl;         email: gmina@krasocin.com.pl 
tel.: 041/39-17-026;  
fax: 041/39-17-010 
Godziny urzędowania:  
poniedziałek 7:00-18:00;  
wtorek-czwartek 7:00-16:00;  
piątek  7:00-14:00. 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie  o  udzielenie  poniższego  zamówienia  publicznego  prowadzone  będzie w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz.1579), zwaną dalej „ustawą Pzp”. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
3. Wartość  zamówienia  nie  przekracza  równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest - wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Czostkowie (dz. nr ewid. 579). Powierzchnia płyty boiska wynosi 
25,0m x 34,0m;  
2. Zakres zamówienia określają Projekty budowlane wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót stanowią pomoc w skalkulowaniu ceny ryczałtowej, lecz nie tworzą 
zamkniętego zakresu robót objętego zamówieniem.  

 
Zamówienie współfinansowane jest z środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

3. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza „produkty" równoważne. 
Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 



użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią 
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów 
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc 
posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy 
opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub 
lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 
materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. 
4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 
5. Dodatkowo Zamawiający informuje: 
5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5.3 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.   
5.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
5.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
5.6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6   
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 
wysokości  20%  wartości  zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 
podobnych do zamówienia podstawowego, związanych z budową obiektów rekreacji i wypoczynku. 
7. Podwykonawstwo 
7.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia oraz nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 
7.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
7.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 
7.4 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – istotne dla stron 
postanowienia umowy. 
7.5 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  
8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: 
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę  lub podwykonawcę  
na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu 
przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:  „Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się  do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pó ź n. zm .).  Zakres robót został  określony w Tom 
II siwz - istotne postanowienia umowy). 
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę  lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę, o których mowa  
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia zostały określone w Tomie II - Istotne dla stron postanowienia umowy. Powyższe wymagania określają  
w szczególności:  
1/ sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,  
2/ uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę  wymagań, o których mowa w art. 
29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytuł u niespełnienia tych wymagań,  
3/ rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotycz ą  wymagania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę  przez wykonawcę  lub podwykonawcę  osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. 



IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia: 15.11.2018r. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1  Nie podlegają wykluczeniu: 
1.1.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp t.j. 
„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
13) wykonawcę 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); 
14) wykonawcę, 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 13; 
15) wykonawcę, 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; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
17) wykonawcę, 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; 
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
19) wykonawcę, 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; 
20) wykonawcę, 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; 
21) wykonawcę 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 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 



1.1.2 Dodatkowo  zamawiający  przewiduje  wykluczenie  Wykonawcy  na  podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Pzp  t.j.: 
„1) 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 roku  - Prawo restrukturyzacyjne  (tj.  
Dz.  U.  z  2017  r.  poz.1508)  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 ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze 
zm.).” 
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1.2.1 posiadania  kompetencji  lub  uprawnień   do  prowadzenia  określonej  działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
1.2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
1.2.3 zdolności technicznej i zawodowej  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą: 
1.1 Oświadczenia aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  
1.1.1 nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3.1 
1.1.2 spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.2 
W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego niniejsze 
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Oświadczenie  to  potwierdza  
spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  
każdy  z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  
Oświadczenia te Wykonawca zobowiązany jest złożyć  w  formie  pisemnej.   
2. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz 
oświadczeniu o spełnieniu  warunków  udziału  w postępowaniu, które stanowią  załącznik nr 3.1 i 3.2. 
3. Zamawiający  na  podstawie  art.  25a  ust.  5  pkt  2  ustawy  Pzp  żąda,  aby  Wykonawca,  który zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 



wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym 
załącznik nr 3.1 
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach  
określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  
należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,  Zamawiający  żąda  dokumentów -  pisemnego  zobowiązania  
tych  podmiotów. 
5. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 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. 
Uwaga:   
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie  składa  
każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie zamówienia. 
6. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego  
6.1 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  w postępowaniu: 
- odpis  z  właściwego  rejestru  lub  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, chyba  że  Wykonawca  wskaże,  że  Zamawiający  posiada  te  dokumenty  –  
odpisy  lub informacje itp. dotyczące tego wykonawcy lub Zamawiający może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych); 
6.2 w przypadku  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zamawiający żąda zamiast dokumentów, o których mowa:  
w pkt 6.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio:  
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
6.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  
6.4  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa  w  pkt  6.1, zastępuje  się  je 
dokumentem  zawierającym  odpowiednio oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  
uprawnionych  do reprezentacji, lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub 
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 6.1 stosuje się.  
6.5 W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę, Zamawiający  może  
zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której  dokument  dotyczy,  o  udzielnie  niezbędnych  informacji  
dotyczących  tego dokumentu.   
6.6 Dokumenty  te  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Inne postanowienia 

7.1 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
7.2 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 



poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
7.3 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
7.4 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 
27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 
 

VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 
ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
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. 
3. Z zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie  
i jednoznacznie 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;  
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą .  
4. Zamawiający oceni, 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 zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  o  których  
mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  13–22  ustawy  Pzp oraz w rozdz. V ust.1 pkt 1.1 IDW. 
 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w rozdz. V 
ust.1 pkt 1.1 IDW., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. 
V ust.1 pkt 1.2.  
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa  
w rozdz. VI ust.1 pkt 1.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają  spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie 
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 6., przy czym : 



5.1 dokumenty i oświadczenia o których mowa w  rozdz. VI ust. 6 pkt 6.1 składa odpowiednio Wykonawca / 
Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V ust.1 pkt 
1.2. 
5.2 dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 6 pkt 6.2 składa każdy z nich. 
6. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 
r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin. 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną   winny   być   kierowane   na adres: marta.wytrych@krasocin.com.pl a faksem na nr (41 ) 391 70 
10. 
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, 
iż pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego na adres 
mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy  
z treścią pisma. 
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
7. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VII IDW należy złożyć w oryginale. 
8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach 
lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez 
podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 
9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
10. 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, które każdego z nich dotyczą. 
11. 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. 
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; na adres Urząd Gminy w 
Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, drogą elektroniczną na adres: 
marta.wytrych@krasocin.com.pl   a  faksem na nr (41 ) 391 70 10. 
13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa polowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 
14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 
13.  



15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  
16. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
17. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  
18. 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 
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  O przedłużeniu terminu składania 
ofert Zamawiający poinformuje wykonawców i zamieści na stronie internetowej. 
19. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 
20. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
- w sprawach procedury – Marta Wytrych – tel. (41) 391-70-26 w. 130;  
- w sprawach merytorycznych–  Grzegorz Dyksiński – tel. (41) 391-70-26 w. 125; 
   

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych, zero 
groszy). 
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 
Bank BS Włoszczowa o/Krasocin nr: 81 8525 0002 0010 0112 0333 0013 z dopiskiem:  

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czostkowie” 
4. 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. 
5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale i 
dołączyć do oferty w osobnej kopercie.  
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 
do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie 
związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
7. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania  ofertą jest  dopuszczalne  tylko  z jednoczesnym przedłużenie  okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu  związania  ofertą  dokonywane jest  po  wyborze  oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium  lub jego  przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 
 



XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Ofertę  stanowi wypełniony:  
1.1 Formularz ofertowy - złącznik nr 2.1;  
1.2 Oświadczenia  i  dokumenty, o których mowa w rozdziale VI punkt 1;  
1.3 Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych  zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów;  
1.4 Pełnomocnictwo  do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać  przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być  załączone w formie oryginału lub 
notarialnie po świadczonej kopii; 
1.5 Dokumenty, z których wynika  prawo do podpisania oferty  (oryginał  lub kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba,   
że zamawiający może je uzyskać  w szczególności 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. z dnia 24 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.),  
a wykonawca wskazał  to wraz ze złożeniem oferty.  
1.6 W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być  dołączone pełnomocnictwo 
(oryginał  lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów dołączonych do oferty.  
1.8  Dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć  
w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się  zamieścić  dokument wadialny w taki sposób aby 
jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył  integralności oferty i dołączonych oświadczeń  wraz z dokumentami 
(np. umieszczony w oprawie foliowej), co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów.  
2. Wykonawca ma prawo złożyć  tylko jedną  ofertę .  
3. Oferta musi być  zabezpieczona wadium.  
4. Oferta powinna być  sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz podpisana przez osobę  upoważnioną  do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą  
reprezentacji Wykonawcy określoną  w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każdy dokument składający się  na ofertę  
powinien być  czytelny.  
5. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy/Wykonawców 
występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są  w oryginale.  
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym s ą  składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i z łożeniem oferty niezależnie  
od wyników postępowania.  
8. Zaleca się , aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą  połączona.  
9. Poprawki lub zmiany (równie ż  przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę  podpisującą  ofertę   
10. Ofertę  należy złożyć  w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  i następujący sposób  

Oferta na zamówienie pn.: 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czostkowie” 

Nie otwierać przed 16.08.2018r. godz. 1200  

    
11. W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch  kopertach (koperta 
z ofertą i koperta kurierska/pocztowa). 
12. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób 
zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu 
otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oferty  i   oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.  



13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie ujawniona do wiadomości publicznej informacja 
techniczna, technologiczna, handlowa lub organizacyjna przedsiębiorstwa, co do której przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania jej poufności – Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być  udostępniane i  jednocześnie wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 
15. Wykonawca może  wprowadzić zmiany,  poprawki,  modyfikacje i uzupełnienia  do  złożonej   oferty  pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian  musi  być złożone  wg takich samych zasad, jak składana oferta  
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 
16. Wykonawca ma prawo  przed  upływem  terminu składania  ofert  wycofać się  z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i  poprawek z napisem 
na kopercie „ WYCOFANIE”.  Koperty oznakowane w ten sposób  będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 
17. Do  przeliczenia  na  PLN  wartości  wskazanej  w  dokumentach  złożonych  na potwierdzenie  spieniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu w BZP). 
18. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami SIWZ. Oferta powinna zawierać wszystkie 
wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszej Instrukcji. Dokumenty powinny 
być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami, a w 
szczególności zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz dane. Oferta, której treść nie 
będzie odpowiadać treści SIWZ,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89ust. 
1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują  negocjacji  warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Inwestora Zastępczego przy ul. Macierzy Szkolnej 1 w sekretariacie – pok. 
8 (sekretariat) do dnia 16.08.2018r. do godziny 12:00 i zaadresować na Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy 
Szkolnej1, 29-105 Krasocin. 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust.1 zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia 
odwołania (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o wpłynięciu oferty po terminie). 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Inwestora Zastępczego – pok. 2 (sala konferencyjna),  
w dniu 16.08.2018r. o godzinie 12:05. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie Gminy Krasocin 
http://www.krasocin.eobip.pl oraz stronie http://ospkrasocin.pl/mod/  informacje dotyczące: 



7.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
7.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
7.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale 2 Tomu I niniejszej SIWZ (załącznik nr 2.1). 
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu obliczonej na podstawie Projektu budowlanego, stwiorb. 
Przedmiary robót stanowią pomoc w skalkulowaniu ceny ryczałtowej, lecz nie tworzą zamkniętego zakresu robót 
objętego zamówieniem. 
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) 
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 
ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której 
nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  
4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte w szczególności będą to 
koszty zapewnienia osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy (kierowników robót), wykonania wszelkich 
robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót 
przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji 
placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu 
nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania 
ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia dróg i chodników 
zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu 
do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak 
również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
5. Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego.  
6. Cena na oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
7. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
8. Jeżeli  złożona  zostanie  oferta,  której  wybór  prowadzić  będzie  do  powstania   
u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z  tymi  przepisami.  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 ich wartość bez kwoty podatku. 
 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  zawierająca  najkorzystniejszy  bilans punktów  
w  kryteriach: 

I. Kryterium „Cena oferty” (C)   
Znaczenie procentowe kryterium -  waga 60 %. 

II. Kryterium „Okres gwarancji” (G) 
Znaczenie procentowe kryterium -  waga 40%     

2. Sposób oceny ofert:   
A.  Kryterium I: „Cena oferty” (C) – waga 60% 



Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba 
punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
 

 
C = 

C min 
x 60 pkt 

 C o 

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
 C o  – cena brutto badanej oferty (zł) 

 

 
Ceną  braną  pod  uwagę  przy  ocenie  ofert  jest  CENA  BRUTTO  OFERTY  –  cena  za  realizację  całości 
zamówienia. 
Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów 
B.  Kryterium II: „Okres gwarancji” (G) - waga 40%  
 
Punkty zostaną przyznane na zasadzie: 

Okres gwarancji Liczba punktów  
- za okres udzielenia gwarancji wynoszący 3 lata (minimalny 
wymagany przez Zamawiającego) 

0 pkt 

- za okres udzielenia gwarancji wynoszący 4 lata 20 pkt 
- za okres udzielenia gwarancji wynoszący 5 lat 40 pkt 

 
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Maksymalny okres gwarancji wynosi 
5 lat. Jeżeli wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy niż 5-letni okres gwarancji, przyznana za to kryterium ocena 
będzie równa ocenie przyznanej za zaproponowanie 5-letniego okresu gwarancji. 
Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II może uzyskać maksymalnie 40,00 punktów. 

OSTATECZNA ILOŚĆ PUNKTÓW DLA KAŻDEJ OFERTY ZOSTANIE WYLICZONA 

P = C + G  

gdzie:  P -   łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach 
  C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena” 
  G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji” 
   
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert 
dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub 
kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy Pzp). 
 

XVI. BADANIE I OCENA OFERT 
 
1. Działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
2. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.  
3. Zamawiający  poprawi w ofercie: 
3.1 oczywiste omyłki pisarskie, 
3.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3.2.1 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. 



4. Zamawiający poprawi inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 
5. Informacja o poprawieniu innej omyłki zostanie przesłana do Wykonawcy, w którego ofercie dokonano 
poprawek, który w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może nie zgodzić się na poprawienie innej omyłki, 
wówczas jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. 
Zgoda Wykonawcy powinna być wyrażona w formie pisemnej i przesłana na adres Zamawiającego w ciągu 3 dni 
od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku nie przesłania w w/w terminie informacji, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca wyraża zgodę na zmianę treści oferty poprzez poprawienie innej omyłki jw. 
6. Zamawiający w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust.1 ustawy Pzp, zwróci się 
do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,  
w szczególności w zakresie:  
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  
8. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  
9. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zbada spełnienie przez wezwanego wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu i podstawy wykluczenia.   
10. Jeżeli wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału  
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.   
 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 
2. W przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy  regulującej współpracę 
tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,  cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie 
czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości  wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu: 
5.1. dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania; 
5.2. kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, sporządzony na podstawie załączonego 
opisu przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy będzie służył Zamawiającemu do: 
a) obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, 
b) obliczenia należnego wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót, 
c) wyliczenia wartości robót zamiennych i zaniechanych, 



d) do rozliczeń z dotującym zadanie. 
5.3. harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, określający terminy rozpoczęcia i zakończenia, 
kolejność wykonania oraz wartość poszczególnych elementów robót – sporządzony na podstawie wzoru 
załączonego przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy stanowić będzie podstawę 
do: 
a) rozliczeń częściowych, 
b) naliczenia kar umownych w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych  
w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót wyniesie 20 dni kalendarzowych, 
c) odstąpienia od zawartej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca gdy 
opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót 
wyniesie 20 dni kalendarzowych. 
 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania  
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 
podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: 
3.1.1 pieniądzu; 
3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3.3 gwarancjach bankowych; 
3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. Nr 42 z 
2007 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami). 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: 

Bank BS Włoszczowa o/Krasocin nr: 81 8525 0002 0010 0112 0333 0013 
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
8. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową 
gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, 
przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść 
dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych 
w Tomie II – IPU. 
 
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Wzór umowy został zawarty w tomie II  SIWZ – (IPU). 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy - możliwości 
wprowadzenia zmian określone zostały w tomie II SIWZ – istotne dla stron postanowienia umowy. 
 



XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki 
ochrony prawnej”.  
2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:  
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010  r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014r., poz. 964); 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania 
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 
2010r. Nr 41, poz. 238). 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2017r., poz. 14).  
 

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 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”,  Zamawiający informuję, że:  
1.1. administratorem  danych  osobowych  jest  Wójt Gminy Krasocin  z  siedzibą  w Krasocinie  przy  ul.  Macierzy 

Szkolnej 1,  29-105 Krasocin,  tel.:  +48  41 391 70 26,  fax:  +48 41 391 70 10, e-mail: gmina@krasocin.com.pl;  
1.2. w sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną 

Gembalską pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  
1.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   

z  niniejszym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego;  

1.4. odbiorcami  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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;    

1.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

1.6. obowiązek  podania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  bezpośrednio  jego 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;    

1.7. w  odniesieniu  do  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8. osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:  
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych   
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
c. 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;    
d. prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, w  przypadku  gdy  

uzna,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy RODO;  
1.9.  osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:  

a. w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych osobowych;  
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c. na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO  względem  osób  
fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w tym postępowaniu  składa  stosowne  oświadczenie  zawarte  w  Formularzu  ofertowym 
(Załącznik nr 2.1 do SIWZ)    



 
Tom I 

Rozdział 2 
Formularz oferty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2.1 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 
 
………………………………………………………... 
  Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

    
   Do 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie 
z siedzibą przy ul. Macierzy Szkolnej 2 
29-105 Krasocin 

    / Inwestor zastępczy - Gmina Krasocin 
     z siedzibą przy ul. Macierzy Szkolnej 1 
    29-105 Krasocin/ 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czostkowie” 

 
MY NIŻEJ PODPISANI 
................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy) 

 
Nr KRS / CEiDG ................................... (adres strony internetowej KRS/CEIDG) ............................................ 
Nr NIP ......................................................... 
Nr Regon .................................................... 

 
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ  i załącznikach: 
 
za cenę brutto ……………………………………………….…… zł 
(słownie:..............................................................................................................................) 

 
2. OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze:  

Okres gwarancji (licząc 

od dnia odbioru 

końcowego) 

3 lata   

4 lata  

5 lat  

Należy zaznaczyć właściwe rozwiązanie (np. znakiem „X”) 

 
3. INFORMUJEMY, że*: 
 wybór  oferty  nie   będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku podatkowego; 



 wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku podatkowego  
w  odniesieniu  do  następujących  towarów/  usług  (w  zależności  od przedmiotu zamówienia):  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wartość  towaru/  usług  (w  zależności  od  przedmiotu  zamówienia)  powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ……………………….zł netto **.  

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. OŚWIADCZAMY, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 

8. OŚWIADCZAM,  że  wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13 lub  art.  14  RODO****  
wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem w  celu  
ubiegania  się  o  udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Uwaga: 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
9. WADIUM w kwocie ...................…………….. zł w postaci ............................................... wnieśliśmy przed 

terminem składania ofert. 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców* 

 (należy wskazać część zamówienia (zakres robót/usług), której wykonanie zamierza się powierzyć Podwykonawcom) 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………… 
 Uwaga:  
 W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż  Wykonawca zamierza wykonać całość 

zamówienia bez udziału Podwykonawców. 

11. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2015, poz. 2154 z późniejszymi zmianami):* 

 żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,  

w szczególności innym uczestnikom postępowania: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga 1: 
W przypadku wskazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp 
ma wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Uwaga 2:  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż żadna  
z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa. 
 



12. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy***: 

mikroprzedsiębiorstwem*/ małym przedsiębiorstwem*/ średnim przedsiębiorstwem* 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

nazwa:.......................................................................................................................................... 

adres:........................................................................................................................................... 

numer telefonu ...........................................................  numer fax.............................................. 

e-mail do kontaktu: ..................................................................................................................... 

14. OFERTA składa się z …………………….. kolejno ponumerowanych stron. 

15. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 
1) …………………………………………………………………………………. 
2) ...................................................................................... 
3) ...................................................................................... 
4) ...................................................................................... 
5) ...................................................................................... 

 
 
 

……………………………………  ……………………………………………………… 
             Miejscowość i data 
 

 Podpis/y osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 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. 

*** Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36) 
- 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.                                                                    
****  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).  
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie).       
 

 
 
 
 
 



 
 

Tom I 
Rozdział 3 

Wzory oświadczeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3.1. 
 

Zamawiający:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie 
z siedzibą przy ul. Macierzy Szkolnej 2 
29-105 Krasocin 

    / Inwestor zastępczy - Gmina Krasocin 
     z siedzibą przy ul. Macierzy Szkolnej 1 
    29-105 Krasocin/ 

 
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 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Czostkowie” prowadzonego przez Gminę Krasocin, 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. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

……………………………………………  
miejscowość, data …………………………………………… 

 Podpis/y osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
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, data …………………………………………… 

 podpis 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: 
..…………………………………………………………………….………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

……………………………………………  
miejscowość, data …………………………………………… 

 Podpis/y osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres a także w 

zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
 

……………………………………………  
miejscowość, data …………………………………………… 

 Podpis/y osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 

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, data …………………………………………… 

 Podpis/y osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3.2 
 

Zamawiający:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie 
z siedzibą przy ul. Macierzy Szkolnej 2 
29-105 Krasocin 
/Inwestor zastępczy - Gmina Krasocin 
z siedzibą przy ul. Macierzy Szkolnej 1 
29-105 Krasocin/ 

 
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 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Czostkowie” prowadzonego przez Gminę Krasocin, oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 5.2. 
Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tomu I SIWZ) 
 
 

……………………………………………  
miejscowość, data …………………………………………… 

 Podpis/y osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt 5.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tomu I SIWZ), polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
..………………………………………………………………………………………………………...……….……,  
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………  



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

 
 

……………………………………………  
miejscowość, data …………………………………………… 

 Podpis/y osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

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, data …………………………………………… 

 Podpis/y osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3.3 (JEŻELI DOTYCZY) 

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia 
 
 
......................................................  
            (miejscowość i data) 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie 
z siedzibą przy ul. Macierzy Szkolnej 2 
29-105 Krasocin 
/ Inwestor zastępczy - Gmina Krasocin 
z siedzibą przy ul. Macierzy Szkolnej 1 
29-105 Krasocin/ 
 
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY  

................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja) 

 

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą  zobowiązuję się do udostępnienia 
firmie ................................................................................................................................. 
                                                                      (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę) 

 

niezbędnych zasobów tj.:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[należy podać: 
-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności zawodowe, sytuacja finansowa 
lub ekonomiczna),  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia] 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego  

w Czostkowie” 

 ................................................................... 
    Podpisano - Podmiot udostępniający1  

  (imię, nazwisko i podpis)   
  

1- uwaga: Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik  występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię  i nazwisko oraz podpisuje się pod 
zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowiązanie wypełniają 
osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.  

Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego 
zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów. 

 
 
 
 



Załącznik nr 3.4 

        
OŚWIADCZENIEO PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ o  której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: 

 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czostkowie” 

 
OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że*: 
 
*1) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 ) 
*2)  należę/ należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 )  
z Wykonawcą 
……………………………………………………………………………………………..………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                                             (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, że 
powiązania z w/w wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 

 

miejscowość, data …………………………………………… 
 Podpis/y osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

*niewłaściwe skreślić 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, przekaże zamawiającemu niniejsze oświadczenie. 


