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Nr nadany przez Zamawiającego: RR.271.17.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na zadanie pn: „Budowa 2 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony 

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5 225 000 Euro na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. poz. 831, 996, 1020) 

 

 

          

 

 

          Zatwierdził  

      (-) Piotr Derejczyk 

Wójt Gminy Miedźno 

            

 

 

Miedźno, dnia 3 października 2017 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm., w tym zmianą z 22.06.2016 r. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.). 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 zamawiający:      GMINA MIEDŹNO, ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO; 

 e-mail:        ug@miedzno.pl; 

 adres strony internetowej:  www.miedzno.pl. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

 Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia pn. „Budowa 2 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno” jest 

wykonanie niżej wymienionych zadań dotyczących:  

1) Zadanie 1 – Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną polegająca na montażu gotowych 

elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Miedźno, ul. Filipowicza 5, dz. nr ewid. 1314, 

obr. Miedźno. 

2) Zadanie 2 - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną polegająca na montażu gotowych 

elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Mokra 194, dz. nr ewid. 395/2, obr. Mokra. 

3) Zadanie 3 - Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca na 

montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Borowa 61, dz. nr ewid. 

524/4, obr. Borowa. 

4) Zadanie 4 - Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca na 

montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Izbiska 85, dz. nr ewid. 

132/2, obr. Izbiska. 

5) Zadanie 5 - Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca na 

montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Izbiska 85, dz. nr ewid. 

132/2, obr. Izbiska.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został: 

a) w załączniku nr  2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy; 

b) przedmiarami robót; 

Powyższe informacje do pobrania ze strony internetowej http://www.bip.miedzno.akcessnet.net. 

Uwaga: Wskazane, aby każdy z Wykonawców zapoznał się w terenie z przedmiotem zamówienia. 
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Informacje dodatkowe: 

1) Kolorystyka jednakowa dla wszystkich urządzeń, do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2) Nawierzchnie: 

a) nawierzchnia z płyt EPDM lub o podobnych parametrach- dotyczy elementów siłowni zewnętrznych 

b) nawierzchnia  trawiasta- dotyczy pozostałych elementów zadania. 

c) na całej powierzchni placu zabaw i siłowni nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, 

kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników. 

d) wykonanie proekologicznego oświetlenia energooszczędnego, przy wykorzystaniu najnowszych 

technologii energooszczędnych. 

3) Wykonać roboty budowlane związane z realizacją placu zabaw, 

4) Dostarczyć i dokonać montażu urządzeń (wyposażenia placów zabaw) zgodnie z dokumentacją 

5) Opracować regulamin korzystania z placu zabaw wraz z wykonaniem i zamontowaniem tablicy 

informacyjnej z regulaminem, 

6) Dokonać  minimum 1-krotnego w ciągu roku nieodpłatnego przeglądu serwisowego i konserwacji 

urządzeń w okresie gwarancji w terminie podanym w umowie przez Zamawiającego. 

5. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 

45 11 27 23-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw; 

37 53 52 00-9 wyposażenie placów zabaw; 

45 21 21 40-9 obiekty rekreacyjne 

45 11 12 00-0 roboty w zakresie przygotowania ternu pod budowę i roboty ziemne. 

 

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy lub art. 

134 ust. 6 pkt. 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane. 

Zamawiający może udzielić zamówień, o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia– od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.  

2. Zakończenie całości robót i odbiór końcowy przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 

31.05.2018r.  

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) Zdolności technicznej i zawodowej – w tym zakresie Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy: 
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a) wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na wykonaniu 

min. 2 zamówień tożsamych z przedmiotem zamówienia wraz z referencjami – zgodnie z załącznikiem 

nr 4a do SIWZ. 

b) wykazania dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe 

i wykształcenie niezbędne do pełnienia funkcji kierownika budowy. Osoby proponowane do pełnienia 

funkcji kierownika budowy winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres 

wykonywania robót zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz 

ponadto: 

- kierownik robót budowlanych posiadając uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej - powinien posiadać min. 2 lata doświadczenia na stanowisku 

kierownika robót - zgodnie z załącznikiem nr 4b do SIWZ. 

2) Zdolności ekonomicznej i finansowej – w tym zakresie Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy: 

a) wykazania się dobrą sytuacją finansową, określoną jako posiadanie zdolności kredytowej lub  posiadanie 

środków finansowych w wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych); 

b) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 80 000,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Ocena potwierdzenia spełnienia warunków udziału, o których mowa w ust. 1 przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia (w trybie art. 23 ustawy Pzp) dokonana zostanie poprzez 

wspólną (łączną) ocenę ich spełnienia przez wszystkich uczestników wspólnie składających ofertę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych,  sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia. W szczególności winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4c do SIWZ. 

4. Do oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie stosuje się przepisy art. 23 ustawy Pzp. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca:  

1) nie podlega wykluczeniu; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

zgodnie z załącznikiem nr 5a do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 

w pkt.1 - zgodnie z załącznikiem nr 5b do SIWZ.. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

o których 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 winien przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  – zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 5. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania 

oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1 

6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani 

są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do ich reprezentowania 

w postępowaniu (art. 23 ustawy Pzp). 

7. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych 

i zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia i sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych 

podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków: 

8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 

 

IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 

 

1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp, tzn. 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

 

2. W zakresie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 i 8 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5a, 5b do SIWZ. 

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcą. 
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1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie pisemnej:  

- faksem: nr 34-3178030; 

- drogą elektroniczną: ug@miedzno.pl. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie lub za pomocą 

faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 

po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na stronie 

internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zamieści na stronie internetowej i poinformuje 

o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Antczak. 

8. Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi Pracownikami, odbywać się może tylko w godzinach 

pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.  

Tel. +48/34 3106966, e-mail: a.antczak@miedzno.pl  

 

XI. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w terminie do 18.10.2017 r. do godz. 9:00 na następujących 

zasadach: 

1. Wadium wynosi 5.000 zł. /słownie: pięć tysięcy złotych/. 

2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu; 

- gwarancji bankowej; 

- gwarancji ubezpieczeniowej; 

- poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

mailto:a.antczak@miedzno.pl
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- 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 

(Dz. U. z 2014 r. Nr 1804 oraz z 2015 r. Poz. 978 i 1240). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego                        

Bank Spółdzielczy Popów z/s Zawady oddział Miedźno, 

Nr 73825910142001000005500006 z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: „Budowa 2 

placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno”. 

Za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego 

(tj. datę i godzinę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione 

w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem 

gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy gwarantem a Wykonawcą winna 

określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego 

do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. na każde pisemne żądanie Zamawiającego. Termin ważności 

gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium  musi obejmować cały okres związania 

z ofertą. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego niezbędne jest zawarcie umowy 

pisemnej pomiędzy poręczycielem, a osobą na rzecz której poręczenie zostało złożone (tzn. Wykonawcą). 

Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego, jako beneficjenta poręczenia kwoty wadium nieodwołalnie 

i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie . Termin ważności poręczenia bankowego stanowiącego 

wadium musi się pokrywać z terminem związania ofertą. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w  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, podmiot potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. 

Poręczenie winno być ważne co najmniej do upływu terminu związania ofertą. Umowa poręczenia winna 

zawierać zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

6. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub 

w poręczeniach, o których w pkt. 5, 6, zaleca się zdeponować za potwierdzeniem odbioru w kasie 

Zamawiającego, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, zaś kserokopię dowodu 

wniesienia wadium w pieniądzu /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ należy dołączyć do oferty, 

ewentualnie przedłożyć w trakcie otwarcia ofert. 

7. Wykonawca, który nie złożył wadium w wymaganej wysokości, formie i terminie, dopuszczonych 

w niniejszej SIWZ, zostanie z postępowania wykluczony. 

8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zaliczone na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 

10. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum 

(zgodnie z ustaleniami wykonawców, składających ofertę wspólnie. 

11. Zamawiający zwraca  wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie: 

- po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana); 

- po unieważnieniu postępowania. 
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12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie określonej w pkt. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. 

14 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium, w przypadku: 

a) odmowy przez Wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  

b) nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Ofertę należy złożyć „na” lub według „Formularza ofertowego” wraz z wypełnionymi i podpisanymi 

załącznikami i wymaganymi oświadczeniami – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką 

oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci 

elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z dokumentów dołączonych do oferty. 

4. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać 

ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego. Poprawek w treści 

oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej w sposób czytelny 

oraz opatrzenie jej parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę). 

5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. Formularz Oferty wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) winien 
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być zszyty  lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Załączniki oferty winny być ułożone 

zgodnie z ich numeracją podaną w formularzu oferty. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były 

kolejno ponumerowane. 

6. Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach: zewnętrznej  zaadresowanej na adres  Zamawiającego z 

podaniem oznaczenia: „Oferta na „Budowa 2 placów zbaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno” - 

nie otwierać przed dniem 18.10.2017 r. do godz. 9:30” na podany dokładny adres  tj. Urząd Gminy Miedźno, 

ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, pokój nr 11, parter oraz w kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i firmy 

wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia: 

7. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to tylko za potwierdzeniem odbioru. Za termin złożenia 

oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego. W interesie 

Wykonawcy pozostaje uzyskanie potwierdzenia złożenia oferty. 

9. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest 

przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 

10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Stosowne zastrzeżenie winno być opatrzone 

klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. 

Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na żądanie każdego 

uczestnika postępowania. 

 

 XIV. Miejsce,  termin  składania  i otwarcia ofert. 

 1. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, pokój 

nr 11, parter, w terminie do dnia 18.10.2017r. do godz. 9:00. 

Godziny pracy Urzędu Gminy Miedźno:  

poniedziałek, środa, czwartek od 7:30-15:30; 

wtorek od 7:30-18:00;  

piątek 7:30-13:00. 

Ofercie złożonej w sekretariacie zostanie nadany numer. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem 

określonym w specyfikacji ponosi Wykonawca. 

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez oferenta przed upływem terminu składania ofert są skuteczne. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta 

tj. w dwóch kopertach odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.  

Tak oznakowane koperty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany 

i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

Natomiast wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i zamieszczenie 

na zewnętrznej kopercie napisu „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane 
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w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta, koperty wewnętrzne takich 

ofert nie będą otwierane. 

2. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 18.10.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno 

przy ul. Ułańskiej 25  o godz. 9:30 w pokoju nr 03. 

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

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 

 

XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

 

1. Cenę ofertową należy podawać w "Formularzu Ofertowym" – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2. Cenę oferty stanowi kwota brutto wyliczona przez Wykonawcę na zapisów wynikających ze SIWZ, wzoru 

umowy, 

z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. 

3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia, 

w tym również uwzględniać koszty wynikające z: 

przygotowania terenu pod budowę, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

kwestii poboru wody  i energii elektrycznej /w razie potrzeby/, 

ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i innych wymienionych w rozdziale XIX SIWZ, 

innych wynikających ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań specyfikacji /między innymi koszty 

uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczeń/. 

4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna, ostateczna i zostanie ona wprowadzona do umowy 

jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne na okres realizacji zamówienia 

(z podatkiem VAT). 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad 

dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 

faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: 

podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych 

i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), związane 

z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, dozorowania składowanych materiałów, 

przestawienia istniejących urządzeń, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wywozu nadmiaru 

gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu,  odtworzenia nawierzchni, odtworzenia 

trawników, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji, koszty pielęgnacji wykonanych nasadzeń 

w  okresie 1 roku od chwili dokonania odbioru inwestycji, która wykonywana będzie w ramach świadczenia 

usługi gwarancyjnej i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
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5. Przedmiar robót należy potraktować jedynie jako materiał pomocniczy, który nie stanowi  podstaw do 

wyceny robót przez Wykonawcę. 

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i podana z dokładnością maksymalnie do 1 grosza. 

7. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia przeszacowania zaproponowanego przez 

Wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego. 

8. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Zamawiającego z Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz poprawienie w tekście oferty 

oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

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

  

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60,00% 

2 Termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości w miesiącach 40,00% 

 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 / 2  

 

(Cmin/Cb * 60% + Gb/24 * 40%) * 100 = ilość punktów 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb  - cena oferty rozpatrywanej; 

Gb - najdłuższy termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości 

w miesiącach (tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej) 

(Przykład: zaoferowano gwarancję 37 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano 

gwarancję 38 miesięcy, to Gb=2; zaoferowano gwarancję  60 miesięcy, to Gb=24); 

24 – maksymalna ilość miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego 

terminu podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji; 

100 - stały wskaźnik. 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 do 60 miesięcy. 

36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany 
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przez Zamawiającego. Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku 

OFERTA będzie traktowany przez Zamawiającego jako 36 miesięczny okres 

gwarancji. 

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie 

będzie dodatkowo punktowany. 

 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej 

SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych 

w ramach każdego z podanych kryteriów. Pozostałe oferty zostaną oceniane wg powyższego wzoru. 

4. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną 

zsumowane. Suma punktów uzyskanych za to kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawia omyłki w ofertach zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy – Pzp. 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności,  

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza  informacje, o których mowa 

w pkt. 1. ppkt. 1 lub ppkt. 4, na stronie internetowej. 

2. Umowa będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem albo w ciągu 10 dni 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa  w ust. 2 jeżeli: 

1) złożono tylko jedna ofertę, 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione 

w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawarcia umowy, wg wzoru umowy 

stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i według zasad opisanych w SIWZ. 

b) dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu odpowiedzialności, kserokopię 

uprawnień budowlanych, zaświadczenie o przynależności do PIIB oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie 

do CEIDG lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, którym jest Konsorcjum, Zamawiający przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia będzie żądał przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wygrał przetarg, przed wyznaczonym terminem podpisania 

umowy, wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” 

w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy będzie zaokrąglone do pełnych złotych. 

W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny do realizacji umowy.  

 

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

 - pieniądzu; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

(zobowiązanie pieniężne) 

- 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. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego 

oraz zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego. 
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5. Ustala się, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 

30% wysokości zabezpieczenia. 

 

6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

go za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku wnoszenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w pieniądzu, wymagana kwota zabezpieczenia zostanie 

wpłacona przez Wykonawcę na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Popów z/s Zawady oddział Miedźno,  

nr 73825910142001000005500006  

Na dowodzie wpłaty powinna być nazwa wpłacającego oraz informacja  czego wpłata dotyczy 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – do umowy na zadanie: „Budowa 2 placów zabaw 

i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno”. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na 

powyższym koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 

7. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione 

w pieniądzu wraz z odsetkami Zamawiający zalicza na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. W/w odsetki  wraz z kwotą 

zabezpieczenia służą Zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

 

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych 

beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem, a Wykonawcą 

winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji bankowej winien znaleźć 

się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia 

na zabezpieczenie roszczeń  wynikających: 

z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia; 

z tytułu rękojmi za wady. 

 

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach 

ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy 

firmą ubezpieczeniową, a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. 

W treści gwarancji ubezpieczeniowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego 

pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających: 

- z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia; 

- z tytułu rękojmi za wady. 
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11. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez 

poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy 

wypłaty dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających: 

z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia; 

  z tytułu rękojmi za wady. 

 

12. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 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, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, 

na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty 

dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wypłatę kwoty zabezpieczenia  na zabezpieczenie roszczeń  wynikających: 

-  z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 

z tytułu rękojmi za wady. 

 

13. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia należności za częściowo 

wykonane roboty budowlane. 

 

14. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 

z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 

1. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym  

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

2. Płatność za wykonane roboty nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego w terminie 30 dni 

od daty otrzymania faktury. 

 

3. Zasoby innych podmiotów w realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca wykona osobiście następujący zakres robót ….. ................................................................... 

2) Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót, każdorazowo za zgodą pisemną 

Zamawiającego : 

…................................................................................................................................................................. 
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(w zależności od treści oferty Wykonawcy, należy wpisać nazwy podwykonawców oraz powierzone 

do realizacji części zamówienia) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 

środki ochrony prawnej zgodnie z zasadami i w trybie określonym w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu 

 

3. 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. 180 ust. 5 zdanie 

drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie  

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

 

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

 

6. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 

Izbę wyroku lub postępowania kończącego postępowanie odwoławcze. 

 

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

XXI. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

 

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp zostały określone w § 14 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ. 
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XXII. Załączniki do SIWZ:  

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy; 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy; 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

Załącznik nr 4a – Warunki udziału w postępowaniu, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunku zdolności technicznej i zawodowej; 

Załącznik nr 4b – Warunki udziału w postępowaniu dot. wykazu osób; 

Załącznik nr 4c – Warunki udziału w postępowaniu dot. oddania do dyspozycji Wykonawcy; 

Załącznik nr 5a – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 

wykluczeniu; 

Złącznik nr 5b – Oświadczenie dot. podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca; 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 


