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1. Nazwa i adres zamawiającego

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d

Regon: 072321490 NIP: 547-19-00-421, KRS 0000044393

Tel./Fax (0 33) 829-75-90

2. Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące prowadzenia i odbioru robót

budowlanych, związanych z rekultywacją techniczną części kwatery nr 1 zamkniętego sektora

pierwszego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego  przy

ul. Krakowskiej 315D w Bielsku-Białej. Realizacja ww. robót zgodnie z projektem inwestycji

p.n. „Techniczne zamknięcie kwater 1-3 pierwszego sektora składowiska odpadów innych

niż    niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315D w Bielsku-Białej”

opracowanym przez firmę EKO-EKSPERT Sp. z o.o. w Katowicach,  2011 r. - Załącznik nr 9 do SIWZ

oraz  późniejszymi  zmianami  rzędnych  wierzchowiny  w  kilku  punktach  kwatery  nr  1,  zaznaczonymi 

w  Załączniku nr 10 do SIWZ - Podziale terenu na figury geometryczne celem zobrazowania

projektowanych robót ziemnych – proponowana zmiana ukształtowania rekultywacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują

wykonanie wykopów i nasypów w gruntach nieskalistych oraz przemieszczania gruntu, odpadów

lub mieszaniny gruntu i odpadów w związku z formowaniem spadków, skarp i wierzchowiny

rekultywowanego składowiska. 

Zakres  zamówienia  obejmuje  roboty  budowlane  związane  z  rekultywacją  techniczną

zamkniętego sektora  pierwszego składowiska  odpadów innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne,

zlokalizowanego  przy ul. Krakowskiej 315D w Bielsku-Białej. Wyszczególnione w zamówieniu

roboty budowlane  prowadzone będą na wyznaczonej przez Zamawiającego części kwatery nr 1

składowiska Załącznik nr 10 do SIWZ o powierzchni około 23.400 m2, a także w odległości
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od 200 – 400 m poza tym terenem, w przypadku pozyskiwania, wcześniej spryzmowanego przez

Zamawiającego,  gruntu  spoistego  przeznaczonego  na  budowę  wierzchniej  0,5  m  grubości

warstwy okrywowej odpadów.

Powstała w czasie eksploatacji bryła składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

wymaga docelowego ukształtowania, zgodnego z projektem budowlanym. W związku z tym na

wyznaczonej  przez  Zamawiającego  części  kwatery  nr  1  składowiska  należy  tak  uformować

górną  warstwę,  odpadów,  aby  jej  rzędna  była  niższa  o  1,50  m  od  docelowej  wysokości

wierzchowiny  wyznaczonej  w  projekcie  i  załączniku  nr  1.  Przyjęta  dla  etapu  rekultywacji

technicznej  wysokość  wierzchowiny  będzie  osiągnięta  poprzez  okrycie  górnej  warstwy

odpadów, warstwą uszczelniającą grubości 0,50 m zbudowaną z gruntu spoistego (gliny). Na tak

przygotowanym  podłożu,  Zamawiający we własnym zakresie  będzie  układał  1,0  m grubości

warstwę  kompostu  stanowiącego  podłoże  pod  zazielenienie  wierzchowiny  i  skarp

rekultywowanego składowiska. 

Grunty lub mieszanina gruntu i odpadów uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być

wykorzystane  w maksymalnym  stopniu przez Wykonawcę  do budowy nasypów.  Odpady lub

mieszanina gruntu i odpadów nie przydatne do budowy nasypów, a stanowiące nadmiar objętości

robót  ziemnych  powinny,  za  zezwoleniem  Inspektora  Nadzoru,  być  wywiezione  przez

Wykonawcę na odkład poza teren budowy. Zapewnienie terenów na odkład, położonych od 200-

400 m od miejsca prowadzenia robót, należy do obowiązków Zamawiającego.

Do prowadzenia robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,  lub podobny

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zalecany sprzęt do poszczególnych rodzajów robót to:

- odspajanie i  wydobywanie  gruntów i odpadów (narzędzia mechaniczne,  koparki,  ładowarki,

itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów i odpadów (spycharki, zgarniarki), 

- transport mas ziemnych i odpadów (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi

itp.), sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Jako sprzęt podstawowy można stosować:

- spycharkę gąsienicową o mocy min. 150 KM - 2 szt., w tym jedna spycharka z gąsienicami

błotnymi,

- koparkę gąsienicową o poj. łyżki min. 0,6 m3 – 1 szt., 

-  koparkę  gąsienicową  z  wysięgnikiem o  poj.  łyżki  min.  0,6  m3 –  1  szt.,  z  wym.  łyżką  do

skarpowania,

- walec do robót ziemnych - 2 szt.,
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- ładowarkę kołową o pojemności łyżki min. 4 m3  - 1 szt.,

- koparkę  podsiębierną  o  poj. łyżki  0,40  m3  - 1 szt.,

- samochody samowyładowcze o nośności 5 ton – 4 szt.

- kompaktor do zagęszczania odpadów – 1 szt. 

W trakcie prowadzenia robót na składowisku należy zwracać szczególną uwagę na dokładność ich

wykonania  oraz  przestrzeganie  przepisów BHP.  Prace  powinny być  tak  zorganizowane,  aby

czasokres  przemieszczania  odpadów  maksymalnie  skrócić.  Należy  ograniczyć  uciążliwość

zapachową poprzez codzienne przykrywanie odkrytych odpadów materiałem inertnym. 

Odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej,  na  które  nie  wyraził  zgody  Inspektor  Nadzoru

obciążają Wykonawcę robót ziemnych.

Wspólny Słownik Zamówienia: Kod CPV:

 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli,

szybów i kolei podziemnej 

 45222110-3  Składowiska odpadów - Y004-1 Wykończenie

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Załącznik nr 8

do SIWZ).

4. Termin wykonania zamówienia

Okres  realizacji  zamówienia  wynosi  45  dni  kalendarzowych od  dnia  pisemnego  wezwania

Wykonawcy  przez  Zamawiającego  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  przy  czym

Zamawiający  oświadcza,  że  wezwanie  to  nie  będzie  późniejsze  niż  7  dni  od  daty  zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tych

warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa

w art.  22  ust.  1  ustawy –  Prawo zamówień  publicznych  i  którzy wykażą  ich  spełnienie  na

poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ oraz

niepodlegający wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w

art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

5.1.1. Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający dokona oceny spełnienia

warunku  w  tym  zakresie  na  podstawie  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w

postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

5.1.2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie 
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Zamawiający  uzna  za  spełnienie  tego  warunku  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  w  okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

firmy jest  krótszy -  w tym okresie,  wykonał  co najmniej  2 roboty  budowlane  związane  z

kształtowaniem wierzchowiny i  ułożeniem warstwy okrywowej na składowisku  odpadów

innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni co najmniej 15 tys. m  2 z podaniem ich

rodzaju,  wartości,  daty i  miejsca  wykonania.  Do  wykazu  należy  załączyć  dowody dotyczące

wykazanych robót, określające, czy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

 poświadczenie;

 inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1. 

Wykonawca, w miejsce poświadczeń,  o których mowa powyżej,  może przedkładać dokumenty

potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia

2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.nr 226, poz.1817). 

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w

wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

Do sporządzenia wykazu robót należy wykorzystać Załącznik nr 5 do SIWZ.

5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia 

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub

będzie dysponował odpowiednim sprzętem do prowadzenia robót związanych z kształtowaniem

wierzchowiny i ułożeniem warstwy okrywowej na składowisku, takich jak:

-  odspajanie i wydobywanie gruntów i odpadów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki,

itp.),jednoczesnego  wydobywania i przemieszczania gruntów i odpadów (spycharki, zgarniarki,

równiarki i itp.),

- transport mas ziemnych i odpadów (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi

itp.), sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Do sporządzenia wykazu jednostek odpowiedniego sprzętu do prowadzenia robót budowlanych

należy wykorzystać Załącznik nr  6 do SIWZ. 

Ponadto  warunek  będzie  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  lub  będzie

dysponować  minimum  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  do  sprawowania

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie,  tj.  do  kierowania   robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniających do kierowania robotami
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budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie koniecznym do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie niniejszego zamówienia oraz członkostwo właściwej Izby Samorządu

Zawodowego. 

Do sporządzenia Wykazu osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia należy

wykorzystać Załącznik nr 7 do SIWZ.

Na podstawie Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj.  Dz.U. z 2010 nr

243  poz.1623 z  późn.zm)  osoby,  które  przed  dniem  wejścia  w  życie  ustawy,  uzyskały

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych

funkcji  w  dotychczasowym  zakresie.  Zakres  uprawnień  budowlanych  należy  odczytywać

zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.

Ponadto,  zgodnie  z  art.  12  a  ustawy  Prawo  budowlane  samodzielne  funkcje  techniczne  w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych.  

5.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku a) wykazanie przez Wykonawcę informacji (lub

informacje)  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  wystawionej  nie

wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  potwierdzającej możliwość

dysponowania przez Wykonawcę środkami finansowymi na poziomie min. 600 tys. złotych oraz

b) przedłożenie części Sprawozdania finansowego (Rachunku zysków i strat, Bilans)  a jeżeli

podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z

opinią  odpowiednio  o  sprawozdaniu,  a  w  przypadku  Wykonawców  nie  zobowiązanych  do

sporządzania  sprawozdania  finansowego  innych  dokumentów  określających  obroty  oraz

zobowiązania  i  należności  za  okres  nie  dłuższy  niż  ostatnie  3  lata  obrotowe,  a  jeżeli  okres

prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

5.1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. 

5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnienia”/„nie

spełnienia” na  podstawie  złożonych  przez  Wykonawcę  dokumentów.  Wykonawca  powinien

wykazać  spełnienie  każdego z  warunków.  Niespełnienie  któregokolwiek warunku spowoduje

wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

5.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie

od wyniku postępowania o zamówienie publiczne. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

Istnieje  możliwość  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  jako  czynności  pomocniczej  dla

Wykonawcy  przy  przygotowaniu  oferty.  W tym celu  koniecznym będzie  uzgodnienie  z

Zamawiającym  terminu  jej  przeprowadzenia.  Wniosek  o  przeprowadzenie  wizji  lokalnej

należy przesłać faxem (033) 829 75 90 wew. 22

6



Ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie warstwy okrywowej na części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne,  zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej

   Nr ref.   10/ZP/ZGO/2013

5.4. W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

5.5. W postępowaniu nie przewiduje się udzielenie tzw. zamówień uzupełniających, o których mowa

wart. 67 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 

5.6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzania wykonania zamówienia podwykonawcom.

5.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy uPzp.

6. Zestaw  dokumentów  wymaganych  od  Wykonawców  biorących  udział

w postępowaniu o zamówienie publiczne.

W celu  wykazania  braku podstaw do  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust  1  ustawy uPzp

Wykonawcy z     postępowania należy przedłożyć następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –

Załącznik nr 3 do SIWZ;

2. Aktualny  odpis z  właściwego  rejestru  lub  z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o

art.  24 ust.  1 pkt 2 uPzp,  wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp 

należy przedłożyć:

3. Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr

2 do SIWZ.

4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania - Załącznik nr 5 do SIWZ.                                                                      

Do  wykazu  należy  załączyć  dowody  dotyczące  wykazanych  robót,  określające,  czy  zostały

wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

5. Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi  wraz  z  informacjami  na  temat  ich

kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SIWZ.

6. Wykaz sprzętu, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca -  Załącznik nr 6 do

SIWZ.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca

może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
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z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iż  będzie  dysponował  zasobami  innych  podmiotów  w  stopniu  niezbędnym  dla  należytego

wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostęp do ich zasobów. Zamawiający w tym przypadku żąda przedstawienia:  

 pisemnego  zobowiązania (oryginału)  podmiotów do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji

niezbędnych  zasobów wraz  z  określeniem zakresu  dostępnych  wykonawcy  zasobów innego

podmiotu,  sposobu wykorzystania  zasobów podmiotu  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu

zamówienia,  charakteru  stosunku,  jaki  będzie  łączył  wykonawcę  z  innym  podmiotem  oraz

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

     Oraz:

8. Wypełniony i podpisany  Formularz Ofertowy -

Załącznik nr 1 do SIWZ.

9. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia

potwierdzający,  że  Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

10. Jeśli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów określonych w

par. 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r.,

poz.231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty sporządzone w języku obcym

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Dokumenty  dotyczące  przynależności  do  tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3) - w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  5  uPzp,  Wykonawca  wraz  z  ofertą  składa  listę

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SIWZ.

12. Informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy

oszczędnościowo-kredytowej,  potwierdzającej  możliwość  dysponowania  przez  Wykonawcę

środkami finansowymi na poziomie min. 600 tys. złotych.

13. Części  Sprawozdania  finansowego   -  Rachunku

zysków i strat, Bilans, Opinia.

6.1. Podmioty występujące wspólnie, z zastrzeżeniem pkt 5.6 przedłożą ponadto:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy regulującej współpracę podmiotów

występujących  wspólnie  –  żądanie  to  wymagane  jest  przed  podpisaniem umowy  na  roboty

budowlane na składowisku

8



Ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie warstwy okrywowej na części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne,  zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej

   Nr ref.   10/ZP/ZGO/2013

b) dokument  ustanawiający  pełnomocnika  do  wspólnego  reprezentowania  Wykonawców  w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo do  reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.2. Dokumenty,  o których mowa w pkt.  6 niniejszej SIWZ powinny być przedstawione w formie

oryginałów  albo  kopii  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

sporządzonym przez tłumaczy przysięgłych.

6.3. Załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według

warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania zmian.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 uPzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

składane będą za pośrednictwem faksu  (33 8297590 wew. 22 ) zarówno przez Zamawiającego

jak 

i  Wykonawcę. Zawsze wymagana jest forma pisemna. 

Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazując  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz

informacje faksem niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania na żądanie każdej ze stron.

Osoba  do  kontaktu  z  Wykonawcami:  1)  Anna  Wolak-Danecka  –  w  sprawach  zamówień

publicznych   2)  Grzegorz  Zeman  i  Grzegorz  Fąferko  –  w  sprawach  technicznych ,  telefon

kontaktowy (033 8297590). Adres do korespondencji listownej: ZGO S.A. ul. Krakowska 315 d,

43-300 Bielsko-Biała 

8. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 19. 000 

PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu,

2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  kredytowej,

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz. 1158 ze zm.).

3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych

instytucji  winny  zostać  złożone  w  formie  dokumentu  oryginalnego.  Dokument  wadialny

powinien  być  wystawiony  na  Zamawiającego,  mieć  formę  oświadczenia  bezwarunkowego,

nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
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Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Nr BOŚ 14 1540 

1261 2010 7246 2245 0001 z podaniem tytułu: „Ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie 

warstwy okrywowej na części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne,  zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w 

Bielsku-Białej.”

4. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego do terminu składania

ofert.

5. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie - z chwilą jego wpłynięcia na

wskazane konto Zamawiającego. 

6. Niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale - w sekretariacie ZGO S.A. w Bielsku-

Białej przy ul. Krakowskiej 315 d w terminie składania ofert.

7. Zamawiający  zwróci  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Utrata wadium.

1) Zamawiający zatrzymuje wadium w następujących przypadkach:

 jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył

dokumentów,  o których  mowa  w art.  25 ust.  1,  lub pełnomocnictw,  chyba,  że  wynika  to  z

przyczyn nieleżących po jego stronie;

 jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należnego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.

2) Powyższe  okoliczności  muszą  być  jednoznacznie  określone  w  treści  gwarancji

wnoszonej w formie innej, niż w pieniądzu. 

9. Termin związania ofertą.

Wykonawcy  pozostają  związani  złożoną  przez  siebie  ofertą  przez  okres  30  dni 

od daty upływu terminu składania ofert. Powyższy termin należy wpisać w formularz ofertowy

(Załącznik nr 1).

10. Opis sposobu sporządzenia oferty

10.1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

10.2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione kopie)

wymagane odpowiednimi postanowieniami w pkt 6 niniejszej SIWZ.
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10.3. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Napisana  na  maszynie  do  pisania,

komputerze  lub  ręcznie  czytelnym  pismem  i  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do

reprezentowania firmy na zewnątrz. 

10.4. Każda zapisana strona oferty, załączników winna być podpisana przez osobę upoważnioną do

reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być  naniesione

czytelnie i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej ilości ofert

przez  tego  samego  Wykonawcę  zostaną  odrzucone  wszystkie  złożone  przez  niego  oferty.

Również  złożenie  oferty  częściowej  lub  zawierającej  rozwiązania  wariantowe  spowoduje

odrzucenie takiej oferty.

11. Miejsce oraz termin składania ofert

11.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna

być adresowa na:

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d

Budynek administracyjny (dojazd od ul. Reksia) 

i oznaczona napisem:

„Przetarg nieograniczony – ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie warstwy okrywowej na części
kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

obojętne,  zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej
 nie otwierać przed dniem 25 września 2013 r. godz. 10.00”

Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w nazwę i adres Wykonawcy umożliwiający odesłanie oferty

uszkodzonej lub złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert.

11.2. Oferty należy składać do dnia 25 września 2013 r. do godz.9.30

11.3. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie odwołania.

11.4. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do badania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę

w terminie określonym w pkt. 11.2. 

11.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed

terminem składania ofert. Wraz z pismem informującym o zmianie oferty oferent składa nową

ofertę  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej  określeniem  „zmiana” i  spełniającej  wymagania

opisane w pkt 11.1. 

11.6. Oferty wycofane, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

12. Opis sposobu obliczania ceny 

12.1. Cena  ofertowa  powinna  być  wyrażona  w  PLN  niezależnie  od  wchodzących  w  jej  skład

elementów  i  powinna  być  skalkulowana  w  taki  sposób,  aby  obejmowała  wszystkie  koszty

związane z realizacją zamówienia. 
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12.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił formularz ofertowy zgodnie ze wskazówkami

Zamawiającego, tzn.: wpisał cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia.

12.3. Cenę  ofertową  należy  podać  cyfrowo  i  słownie.  W przypadku  rozbieżności  pomiędzy  ceną

wyrażoną cyfrowo a słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.                              

12.4. Przedmiotem oceny będzie cena brutto.

12.5. Sposób kalkulacji ceny: cena oferty jest ceną ryczałtową 

12.6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn.zm) w

art. 632 wynagrodzenie ryczałtowe określa w sposób następujący:

„§ 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.”

12.7 Cena ryczałtowa winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  zawartymi  w  SIWZ  i  wszystkich

załącznikach 

do niej, w tym także należny podatek VAT.

12.8 Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

12.9 Ocenie będzie podlegała cena oferty wraz z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.

13. Kryterium oceny

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  kryterium najniższej ceny. Znaczenie

kryterium ceny –  100%.  Ważna  oferta  z  najniższą  ceną  otrzyma  100 punktów,  a  pozostałe

proporcjonalnie mniej punktów wyliczonych wg wzoru:

C = 
Cb

C min
 x 100 pkt. 

gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma oferta
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cb - cena oferty badanej;
100 pkt - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta.

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych według powyższego wzoru będzie

dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

12



Ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie warstwy okrywowej na części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne,  zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej

   Nr ref.   10/ZP/ZGO/2013

13.2. Spośród  złożonych,  ważnych  ofert,  Zamawiający  wybierze  ofertę  i  udzieli   zamówienia

Wykonawcy, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą.

13.3. Jeśli zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je

złożyli, do złożenia ofert dodatkowych.

14. Tryb  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  SIWZ,  wykaz  osób  upoważnionych  do  ich

udzielenia oraz informacja o sposobie wprowadzania zmian w dokumentach stanowiących

SIWZ.

14.1. Wykonawca  może  zwrócić  się  na  piśmie  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienia  treści  SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień na podstawie art. 38 ustawy PZP.

14.2. Zamawiający odpowie na pytania w formie pisemnej i prześle jednocześnie treść wyjaśnienia

wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  dostarczono  SIWZ,  bez  ujawnienia  źródeł

zapytania. 

14.3. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert

zmodyfikować  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  zamawiający  przekazuje

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

15. Przebieg postępowania

15.1. Otwarcie i badanie ofert.

15.1.1. Otwarcie  ofert  przez  komisję  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Bielsko-Biała,  przy  ul.

Krakowskiej 315 d (dojazd od ul. Reksia) w dniu i o godzinie określonej w punkcie 11.

15.1.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia. 

15.1.3. Otwarcia ofert dokonuje się jawnie, tj. mogą przy tej czynności być obecni Wykonawcy oraz

inne osoby, które chcą uczestniczyć w tej czynności. 

15.1.4. Po otwarciu każdej  koperty zostaną podane do wiadomości  zebranych nazwy (firmy),  adresy

Wykonawców oraz cena przedstawiona w ofercie.

15.1.5. Informacje powyższe są odnotowane w protokole. Na zakończenie sesji otwarcia ofert nastąpi

przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego.

15.2. Badanie ofert

Podczas  badania  ofert  nastąpi  sprawdzenie  kompletności  dokumentów,  wymaganych  SIWZ

i dokonanie  oceny.  W  toku  badania  i  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  od

Wykonawców dodatkowych wyjaśnień.

16. Odrzucenie oferty, wykluczenie z postępowania, u  nieważnienie postępowania

16.1. Odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1

ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

16.2. Wykluczenie z postępowania
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W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, ewentualnie

złożona przez niego oferta będzie odrzucona.

16.3. Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku wystąpienia

okoliczności przewidzianych w art. 93 ustawy PZP.

17. Tryb ogłoszenia wyników postępowania, zawarcie umowy

17.1.    Ogłoszenie wyniku postępowania 

Zamawiający  niezwłocznie  przekaże  informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  faxem

(z  żądaniem  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  jej  otrzymania)  oraz  listem  poleconym  do

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, a także udostępni tę informację na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zgo.bielsko.pl.   

17.2. Umowa

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający  wymaga  przed  podpisaniem  umowy  wniesienia  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy 

1. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  zobowiązany  jest  do  wniesienia  przed

zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto.

2. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania umowy, jak również z tytułu rękojmi za wady.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku

następujących formach w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym,  że  zobowiązanie  kasy jest  zawsze zobowiązaniem

pieniężnym;  gwarancjach  bankowych;  gwarancjach  ubezpieczeniowych;  poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. 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  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych
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instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia

powinien  być  wystawiony  na  Zamawiającego,  mieć  formę  oświadczenia  bezwarunkowego,

nieodwołalnego  i  płatnego  na  pierwsze  pisemne  żądanie  Zamawiającego,  z  terminem

obowiązywania wskazanym w umowie.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  dziale  VI  ustawy  Prawo

zamówień  publicznych,  jeżeli  mają  lub  mieli  interes  prawny w  uzyskaniu  zamówienia  oraz

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności zamawiającego podjętej w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  zaniechania  czynności,  do  której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować

zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub

zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.

2 ustawy PZP.

Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie

Zamówień  Publicznych  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na

stronie internetowej.

Odwołanie  wobec  czynności  innych  niż  określone  w art.  182 ust.  1  i  ust.  2  ustawy Prawo

zamówień  publicznych  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy

zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

20. Postanowienia końcowe

20.1      Walutą oferty i rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest złoty (PLN).

20.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Załączniki:

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(Załącznik nr 2) 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3) 

4. Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4)

5. Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat (Załącznik nr 5)

6. Wykaz sprzętu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (Załącznik nr 6)

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniu (Załącznik nr 7)

8. Projekt Umowy (Załącznik nr 8)

9. Techniczne  zamknięcie  kwater  1-3  pierwszego  sektora  składowiska  odpadów  innych   niż

niebezpieczne  i  obojętne  zlokalizowanego  przy  ul.  Krakowskiej  315D  w  Bielsku-Białej

opracowanym przez firmę EKO-EKSPERT Sp. z o.o. w Katowicach,  2011 r. (Załącznik nr  9 do SIWZ)

10. Podział  terenu  na  figury  geometryczne  celem  zobrazowania  projektowanych  robót  ziemnych  –

proponowana zmiana ukształtowania rekultywacji (Załącznik nr 10 do SIWZ)

11. Alternatywny opis zakresu prac rekultywowanych części składowiska.

12. Zestawienie rekultywowanych powierzchni w ramach ogłoszonego przetargu.

13. Decyzja nr 417OS/2012 z dnia 24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie 

wydzielonej części (tj. kwatery 1 i 3 Sektora I) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d.
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…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY 

Przedmiot postępowania
Ukształtowanie  wierzchowiny  i  ułożenie  warstwy  okrywowej  na
części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska
odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne,  zlokalizowanego
przy ul. Krakowskiej 315 d w Bielsku-Białej 

Zamawiający Nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d
Regon: 072321490
NIP: 547-19-00-421

Oferent Nazwa: 
Adres: 
Regon: 
NIP: 

Cena ofertowa w zł brutto Cyfrowo: Słownie:

Cena ofertowa w zł netto Cyfrowo: Słownie:

Vat w zł Cyfrowo: Słownie:

Termin związania ofertą Oświadczam, że złożoną ofertą jesteśmy związani 
przez okres dni:

30

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Pzp oświadczam(y), iż robotę budowlaną objętym zamówieniem 
wykonamy/nie wykonamy *  przy udziale podwykonawcy(podwykonawców)

*niewłaściwe skreślić

Podwykonawcy powierzymy:

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

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

17



Ukształtowanie wierzchowiny i ułożenie warstwy okrywowej na części kwatery nr 1 zamkniętego sektora pierwszego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne,  zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej

   Nr ref.   10/ZP/ZGO/2013

(należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom) 

………………..                                                                              ………………………………
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych

      do podejmowania zobowiązań)

…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 uPzp

Działając w imieniu 

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

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

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

 (pełna nazwa i adres wykonawcy)

NIP:………..……………………………….,  REGON:…………………………………………………...

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w
niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  wymienione  w  art.  22  ust.  1  uPzp,
dotyczące:

1) posiadania  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania  
zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………..                                                                              ………………………………
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych

      do podejmowania zobowiązań)
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…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Składając  ofertę  w  niniejszym  postępowaniu  oświadczamy,  że  nie  podlegamy  wykluczeniu  z
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 uPzp. 

.............................................. ……………………………..
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

do podejmowania zobowiązań)
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…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE W SPR.  PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczamy, że:
 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych *,
 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych*.  W  przypadku  przynależności  Wykonawcy  do  grupy  kapitałowej,  o  której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa
wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

*niewłaściwe skreślić

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców.

……............................... ………………………………………
  (miejscowość, data)       (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

       do podejmowania zobowiązania
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…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

l.p. Zamawiający
(nazwa i adres)

Rodzaj robót, nazwa, lokalizacja Termin
realizacji

Wartość 
zrealizowan

ych
robót

brutto 
-zł-

Poleganie na
zasobach innych

podmiotów w
zakresie wiedzy i
doświadczenia*

TAK / NIE

* W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o 
którym mowa w pkt. 6.7 niniejszej SIWZ

.............................................. ………………………………………
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

      do podejmowania zobowiązań)
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…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ   SPRZĘTU
KTÓRYMI DYSPONUJE / BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA

Opis sprzętu/typ,
rodzaj, model,

ładowność (Mg)

Liczba jednostek Rok produkcji Własny, wydzierżawiony lub forma
dysponowania (nazwa właściciela)

.........................................                                                                             ...................................................................
( miejscowość, data  ) ( podpisy i pieczątki osób                 

upoważnionych do podpisania oferty ) 
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…………………………………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz  Informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

l.p Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje
zawodowe, nr uprawnień/

stanowisko – 
zakres wykonywanych

czynności

Doświadczenie zawodowe
niezbędne do wykonania

zamówienia  

Wykonawca
dysponuje

wskazaną osobą

Tak Nie*

 

* W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o 
którym mowa w pkt. 6.7 niniejszej SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoba, które będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiada wymagane

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie:

…………………………………………………………………………………………………

……............................... ………………………………………
  (miejscowość, data)       (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

       do podejmowania zobowiązania
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