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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Jastków 

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 

21-002 Jastków  

woj. lubelskie  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Kod Słownika Zamówień CPV:  
CPV 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
         45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg             
 
Zadanie 1 
Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 243 w miejscowości Józefów-Pociecha                                                                                                                                                                                             
na odcinku od km 0+000 do km 0+449 
Zakres robót w szczególności obejmuje: 
 - roboty przygotowawcze 
 - wykonanie koryta na obustronnym poszerzeniu 
 - wykonanie podbudowy z gruntocementu na obustronnym poszerzeniu o łącznej szerokości 
 1,50m 
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
 - wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej   
 - wykonanie i plantowanie poboczy oraz wykonanie oznakowanie pionowego  
 - roboty porządkowe 
 

Zadanie 2 

Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr 105997L (działka Nr 361) w     

miejscowości Snopków na odcinku 38 mb i szerokości 4,00 m : 

               -    oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

               -    frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 4 cm – 8 m
2
,  

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej – 152m
2
, 

- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 209m
2
, 

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 7 Mg 

- wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) AC 11S, 

grubość warstwy 5 cm - 152 m
2
, 

- regulacja  poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5- 10Mg. 

 

Zadanie 3   

Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr 106021L (działka Nr 83) w 

miejscowości Marysin na odcinku 38 mb i szerokości 4,50 m: 

               -    oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

http://cpv.fiok.pl/?q=45233120-6


               -    frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 4 cm – 9 m
2
, 

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej – 171m
2
, 

- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 247m
2
, 

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 10 Mg 

- wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) AC 11S, 

grubość warstwy 5 cm - 171 m
2
, 

- regulacja  poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5- 6 Mg, 

- rozbiórka oraz ponowne ułożenie krawężników drogowych na chudym 

betonie – 24 mb, 

- przebrukowanie  nawierzchni z kostki z uzupełnieniem podsypki cementowo 

piaskowej – 48 m
2
.  

 

Zadanie 4 

Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 314 w miejscowości 

Płouszowice Kolonia   na odcinku 30 mb i szerokości 4,00 m: 

               -    oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

               -    frezowanie naw. z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6 cm - 120 m
2
,  

- wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej gr. 4 cm z masy mineralno 

asfaltowej na gorąco oraz ścieralnej  - 120 m
2
, 

- wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) AC 11S, 

grubość warstwy 3 cm - 120 m
2
, 

- wykonanie obustronne poboczy z destruktu z uprzednio sfrezowanej 

nawierzchni – 30 m
2
. 

  
 
Jeżeli w dokumentacji podano konkretny produkt należy przez to rozumieć także produkt 
równoważny o parametrach jakościowych nie gorszych niż przyjęty w dokumentacji oraz 
kompatybilny z innymi materiałami i urządzeniami. 
 
Szczegółowy zakres robót zawarty został w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.  

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2016r.  
 
V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  
          OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:  

 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

       - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

        składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia 

  - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji     

    oświadczenia składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

 wykonania zamówienia; 

       - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  



        składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

- opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

  składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

2.  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na  

     podstawie przepisów art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły:  spełnia / 

nie spełnia. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ     

 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W    
  POSTĘPOWANIU  

 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 44  
    ustawy Prawo zamówień publicznych  
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
3. 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 ustawy, wystawionego  
    nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo  
    zamówień publicznych 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 
 

W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy  Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a w 
szczególności: 

-   zamiast dokumentu z pkt 3 wykonawca przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym  

    ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie  

    ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

    składania ofert 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

-   wymagane w pkt. 2, 3, 4 dokumenty winien złożyć każdy wykonawca,  

-   oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  

     Prawy zamówień publicznych składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy  

     wykonawcy wspólnie 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    

        WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB     

        DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO        

        POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 



1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują   
    pisemnie, za pomocą faksu nr 81 50-20-144 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  
    przetargi@jastkow.pl  
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
    informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  
    potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
    lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed  
    upływem wymaganego terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona przez wysyłającego  
    pisemnie, jeżeli inne przepisy co do formy składania dokumentów nie stanowią inaczej.  
4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 l. W zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Zarzeka   

2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma   

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Nie dotyczy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1.  Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, na  

    załączonych formularzach oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Zamawiający prosi  

    o nie umieszczanie w ofercie dokumentów, które nie są wymagane w specyfikacji. 
3.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  
     wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
     oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach  
     określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,     
     kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane  
     za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do  

    występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez  

    pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty  

    stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości. 

9. Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie  

    grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 

10. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej  

    prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  

    notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  

11.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu  

     (nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach) 

 
Koperta powinna być zaadresowana na adres: 
 
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana: 

mailto:przetargi@jastkow.pl


 
OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 243 w miejscowości Józefów-Pociecha oraz remont 
odcinków dróg w miejscowościach Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia.   
Nie otwierać przed  21.04.2016r. godz. 10:00 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna  
ul. Chmielowa 3, pokój Nr 18 (sekretariat) do dnia 21.04.2016r. godz. 10:00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2016r. godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – w 
Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 20  
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty 

przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i 

wartość podatku VAT. 

 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją zadania niezbędne do 

jego wykonania oraz: 

-  koszty robót przygotowawczych  (zagospodarowania placu  budowy,  utrzymania      

 zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy); 

-  koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej    

 wykonanych robót (dotyczy przebudowywanej drogi); 

-  koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót,  

 wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie będzie realizowany przedmiot 

zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ         
            PROWADZONE  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
              PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW    
                   ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
SIWZ. 
 
Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:  
 
 
 



cena             - 95% 
okres gwarancji       - 5% 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych kryteriów oraz ich wag. 
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym   i ocenianym 
ofertom przyznawane będą  punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według 
wzoru:   

S = C + G 
gdzie:  
S- suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/ 
 
C- ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” /maks. 95 pkt/ 
liczona wg wzoru: 

C=  x 100 punktów x 95% 

gdzie: 

 - najniższa cena oferowana przez Wykonawców  

 - cena oferty badanej  
 
G- ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Gwarancja” /maks. 5   pkt/           
liczona wg wzoru: 

G=  x 100 punktów x 5% 

gdzie: 

 - ocena punktowa okresu gwarancji oferty badanej (36 miesięcy – 5pkt, 24 miesiące – 0pkt) 

 - najwyższa ocena punktowa (za okres gwarancji 36 miesięcy)  
 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 
Za wydłużenie okresu gwarancji do 36 miesięcy wykonawca otrzyma 5 pkt.  
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą wartość punktową. 

 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ     
            DOPEŁNIONE  PO WYBORZE    OFERTY    W    CELU   ZAWARCIA    UMOWY   W     
              SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze     
      Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.  
2.  Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz 
     harmonogram robót. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA     
                 UMOWY 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  
           WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
           ZAMÓWIENIA    PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR  
           UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY  



           ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  
           TAKICH WARUNKACH 
 
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH     
             WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI  - Środki Ochrony Prawnej ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 

XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZEŚCIOWYCH 

XX.    ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

XXI.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXII.  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA  
            ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO   

XXIII.   ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ        
              DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – PRZETARGI@JASTKOW.PL 

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI  
            ELEKTRONICZNEJ. 

XXV.    ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  
             POSTĘPOWANIU. 

XXVI.   INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONASTWA ZAWARTO W 
SZCZEGÓLNOŚCI WE WZORZE UMOWY 

XXVII.   SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJESZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY     
                PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ  
                PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY 
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Załącznik nr 1 
 
(pieczęć firmowa) 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 243 w miejscowości Józefów-Pociecha oraz remont 
odcinków dróg w miejscowościach Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia 

 
 

Nazwa wykonawcy: …………………..……………………………………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / Fax : ………………………………………E-mail: …………..…………………………… 
 
 
 
CENA OFERTY BRUTTO (zł): ………..….……… w tym podatek VAT (23%): ..………….... 
 
 
OKRES GWARANCJI: ……………… (24 lub 36 miesięcy)  
 
w tym: 
 
Zadanie 1 …………………….. zł brutto 
 
Zadanie 2 …………………….. zł brutto 
 
Zadanie 3 …………………….. zł brutto 
 
Zadanie 4 …………………….. zł brutto 
 

Prace objęte zamówieniem wykonamy:               własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy 

 

W trybie podwykonawstwa zlecimy następujące prace:  
 
……………………………………………………………………………………………. …………. 
 
……………………………………………………………………………………………. …………. 
 
 
 
 
 
 

…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 
(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 

                                                           

 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 



 
 

Załącznik nr 2 
 
 
(pieczęć firmowa) 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowie drogi 

wewnętrznej Nr 243 w miejscowości Józefów-Pociecha oraz remoncie odcinków dróg w 
miejscowościach Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia.   oświadczamy, iż spełniamy 
warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

1. posiadania uprawnień 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. 
 
 
 
 
…………………………                                                                  ……………………………………………………………..  

 (data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 
(pieczęć firmowa) 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowie drogi 

wewnętrznej Nr 243 w miejscowości Józefów-Pociecha oraz remoncie odcinków dróg w 

miejscowościach Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia.   oświadczamy, iż nie podlegamy 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

 (data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 5 

(pieczęć firmowa) 

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ   

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
przebudowa drogi wewnętrznej Nr 243 w miejscowości Józefów-Pociecha oraz remont 
odcinków dróg w miejscowościach Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia 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. 

 

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

 (data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
*
 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ) 

 



 
Załącznik nr 6 

 
 
 

Przedmiar robót 

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 243 w miejscowości Józefów-Pociecha oraz 
remont odcinków dróg w miejscowościach Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia 

Lp. Podstawa stawki lub 
wyceny 

Opis pozycji Jm Ilość 

Roboty ziemne przygotowawcze  

1 0221-0200 
Odwiezienie gruntu wydobytego z wykopu samochodami 
saamowyładowczymi, na odległość 5 km wraz z uformowaniem na 
odkładzie  

m³ 120 

2 0236-0300 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-III  m³ 120 

3 0201-0500 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w 
gruncie kat. III 

m³ 200 

2.7.140.00.0 Podbudowa  

4 0102-0110 
Koryta  wykonywane na całej szerokości jezdni lub chodników o 
głębokości 15 cm w gruntach kat. II-IV  

m² 360 

5 0102-0210 
Koryta  wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o 
głębokości 15 cm w gruntach kat. II-IV (1,00mx0,75m) 

m² 538,5 

6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. 
nawierzchni wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV 

m² 898,5 

7 D 04.05.01.29 
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 
gruntocement przygotowywany w betoniarce o wytrzymałości Rm=5 
MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie 
wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

m² 898,5 

8 0113-0600 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm 

m² 1796 

2.7.200.00 NAWIERZCHNIE 

9 0308-0111 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W, grub. 
warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki 
samochodami samowyład. 

m² 1796 

10 0309-0101 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy 
ścieralnej AC 8S po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki sam. 
samowyładowczymi 

m² 1751 

2.1.400.00 ODWIEZIENIE, DOWIEZIENIE I PRZEMIESZCZENIE ZIEMI 

11 0311-0100 Ręczne formowanie nasypów, grunty kat. I-II, ziemia dostarczona 
samochodami wyładowczymi 

m³ 340 

12 D 06.01.01.01 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. IV  

m² 1200 

Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające - CPV 45233280-5 

13 0703-0100 Bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne o masie 24,0 
kg/m 

m 42 

14 0702-0101 
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 

szt. 15 

15 0702-0400 Znaki drogowe, okrągłe fi 80 cm (foliowane) szt. 8 

16 0702-0500 Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm (foliowane) szt. 7 



REMONTY DRÓG 

17 

 

Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr  105997L 

(działka Nr 361) w miejscowości Snopków na odcinku 38 mb i 

szerokości 4,00 m: 

kpl 1 

18 
 

Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr 106021L 
(działka Nr 83) w miejscowości Marysin na odcinku 38 mb i 
szerokości 4,50 m: 

kpl 1 

19 
 

Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej ozn. Nr 
ewid. 314 w miejscowości Płouszowice Kolonia   na odcinku 
30 mb i szerokości 4,00 m: 

kpl 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 


