
 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

1. Zamawiający:  
Gmina Wińsko  

Plac Wolności 2  

56-160 Wińsko, woj. dolno

tel. 71 380 42 00, fax 71

NIP 988 01 77 504 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie p

nieograniczonego o warto

w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201

2) podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39

z dnia 29 stycznia 2004 roku 

zm.). 

3) Zamawiający informuje, 

zawarcia umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowi

4) Zamawiający nie przewiduje okre

związanych z realizacją
zamówień publicznych. 

5) Umowa o podwykonawstwo 

o charakterze odpłatnym, której przedmiote

stanowiące część zamówienia publicznego, zawart

zamawiającego wykonawc

publicznych na roboty budowlane tak

lub między dalszymi podwykonawcami.

6) Wykonawca może powierzy

Zamawiający dla niniejszego post

wykonania przez Wykonawc

usługi oraz prac związanych z rozmieszczeniem i instalacj

dostawy. 

7) Zamawiający wymaga, aby przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane nie zawierał w szcz

w sprzeczności z warunkami Zamawiaj

Niespełnienie tych wymaga

zastrzeżeń lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera

zapisy dotyczące zakresu robót przewidzianych do wykonania, terminy wykonania, 

wysokość wynagrodzenia oraz termin płatno

z projektu umowy. 

8) Zamawiający informuje, 

lub usługi o wartości mniejszej ni

Wińsko, dnia 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: IZR.271.37.2020 

woj. dolnośląskie 

71 389 83 66  

2. Tryb udzielenia zamówienia  
powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie p

ego o wartości zamówienia poniżej kwoty okre

wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

 publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). 

podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201

cy informuje, że nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 

zawarcia umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

cy nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymaga

ą zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

 

Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

 zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

cego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a przypadku zamówie

publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dals

dzy dalszymi podwykonawcami. 

e powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

cy dla niniejszego postępowania nie zastrzega obowi

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na ro

zanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na 

cy wymaga, aby przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, której 

 roboty budowlane nie zawierał w szczególności zapisów 

ci z warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i projekcie umowy. 

Niespełnienie tych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiaj

 lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera

ce zakresu robót przewidzianych do wykonania, terminy wykonania, 

 wynagrodzenia oraz termin płatności, jak również informacje wynikaj

cy informuje, że umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem s

ci mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
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sko, dnia 06.08.2020 r.  

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

ej kwoty określonej  

wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy 

U. z 2019 poz. 1843 ze 

e nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 

 dynamicznego systemu zakupów. 

opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
 zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

ę w formie pisemnej 

 usługi, dostawy lub roboty budowlane 

dzy wybranym przez 

), a przypadku zamówień 
 a dalszym podwykonawcą 

ci zamówienia podwykonawcy. 

powania nie zastrzega obowiązku osobistego 

ci zamówienia na roboty budowlane lub 

, w ramach zamówienia na 

cy wymaga, aby przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, której 

ci zapisów pozostających 

cego zawartymi w SIWZ i projekcie umowy. 

 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

 lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać w szczególności 

ce zakresu robót przewidzianych do wykonania, terminy wykonania, 

 informacje wynikające 

e umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

ci umowy w sprawie zamówienia 



 

 

publicznego oraz umowy, których przedmiotem s

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiaj

w zdaniu pierwszym zg

dotyczy umów o podwykonawstwo o warto
9) Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1, najpierw dokona oceny ofert, a nast

Wykonawca, którego oferta została

oraz spełnia warunki udziału w post

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Nazwa zadania:  

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem
w Wińsku z filią w Gł

2) Zamówienie obejmuje wykonanie robót 

a) budowie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,

b) wyposażeniu placu zabaw.

3) Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany za pomoc

będącej załącznikiem do niniejszej S

4) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, 

umowy o pracę przez wykonawc

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

budowlane, prace wyko

5) W trakcie realizacji zamówienia zamawiaj

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odno

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac

wskazane w ust. 5 czynno

a) żądania oświadcze

wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

6) W trakcie realizacji zamówienia na ka

terminie wykonawca przedło

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnie

wykonawcę lub podwykonawc

w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
umowy o pracę
zamawiającego. O

określenie podmiotu składaj

wskazanie, że obj

podstawie umowy o prac

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawni

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

publicznego oraz umowy, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych nie 

zkowi przedkładania Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym mowa

odnie z art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówie

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
cy, zgodnie z art. 24 aa ust. 1, najpierw dokona oceny ofert, a nast

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

placu zabaw wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem przy Publicznym 
w Głębowicach.   

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

budowie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, 

eniu placu zabaw. 

ia szczegółowo został opisany za pomocą dokumentacji technicznej 

cznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Z

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

 przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonuj

ci w trakcie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe, roboty 

prace wykończeniowe. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

ci kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawc

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególno

wiadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

ń w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poni

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac

 lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

w trakcie realizacji zamówienia: 

wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

ę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

cego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególno

lenie podmiotu składającego oświadczenie, datę zło

e objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy

 i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zło

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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 dostawy materiałów budowlanych nie 

czenie, o którym mowa 

odnie z art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie 

000 zł. 
cy, zgodnie z art. 24 aa ust. 1, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

przy Publicznym Żłobku 

cych na: 

 dokumentacji technicznej 

pecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

cy wymaga zatrudnienia na podstawie 

 osób wykonujących wskazane 

roboty rozbiórkowe, roboty 

cy uprawniony jest do wykonywania 

nie spełniania przez wykonawcę lub 

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

cy uprawniony jest w szczególności do: 

 i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

ci w zakresie potwierdzenia spełniania 

wiadczenia. 

cego w wyznaczonym 

cemu wskazane poniżej dowody w celu 

nia na podstawie umowy o pracę przez 

cych wskazane w ust. 5 czynności 

o zatrudnieniu na podstawie 

ci, których dotyczy wezwanie 

 w szczególności: dokładne 

 złożenia oświadczenia, 

 osoby zatrudnione na 

liczby tych osób, rodzaju umowy 

onej do złożenia oświadczenia 



 

 

b) poświadczoną za zgodno

podwykonawcę kopi
realizacji zamówienia czynno

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj

został sporządzony). Kopia umowy/umó

w sposób zapewniaj

z przepisami Rozporz

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporz

119, str. 1) (tj. w

pracowników). Informacje takie jak: data zawar

i wymiar etatu powinny by

c) zaświadczenie wła
wykonawcę lub podwykonawc

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prac

d) poświadczoną za zgodno

podwykonawcę kopi
pracodawcę do ubezpiecze
danych osobowych pracowników, zgodnie 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochr

osób fizycznych w zwi

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

7) Wykonawca przy realizacji robót budo

zobowiązuje się:   
a) zorganizować i zagospodarowa

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

ścieków; 

b) zapewnić personel niezb

c) zapewnić energię elektryczn

d) utrzymywać porządek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porz

miejsce wykonywania prac budowlanych;

e) prowadzić nadzór nad mieniem budowy;

f) składować, wywozić
g) wykonywać niezbę

z użytkownikami infrastruktury;

h) opracować dokumentacj

i) opracować plan BIOZ przed rozpocz

j) przywrócić do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obr

budowy po zakończeniu prac;

k) usuwać niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robó

l) uregulować roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac 

budowlanych i wszelkich szkód powstałyc

ich własnością. 
m) umożliwić wstęp na teren robót przedstawicielom Zamawiaj

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których nale

 za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawc

kopię umowy/umów o pracę osób wykonuj

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowi

dzony). Kopia umowy/umów powinna zosta

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

wiadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

 lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

 za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawc

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniaj

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporz

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochr

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej

 i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budow

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

 personel niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, 

 elektryczną i ogrzewanie dla potrzeb budowy; 

dek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porz

miejsce wykonywania prac budowlanych; 

 nadzór nad mieniem budowy; 

ć i utylizować odpady; 

ędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów

ytkownikami infrastruktury; 

 dokumentację powykonawczą (2 egz); 

 plan BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

 do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obr

czeniu prac; 

 niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane 

 w trakcie realizacji robót; 

 roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac 

budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach b

p na teren robót przedstawicielom Zamawiaj

stwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zada
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 z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

osób wykonujących w trakcie 

wiadczenie wykonawcy 

zakres obowiązków, jeżeli 

w powinna zostać zanonimizowana 

osobowych pracowników, zgodnie 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

ązku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 

, adresów, nr PESEL 

cia umowy, rodzaj umowy o pracę 

cego opłacanie przez 

pieczenie społeczne i zdrowotne 

 za ostatni okres rozliczeniowy; 

 oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

go zgłoszenie pracownika przez 
 w sposób zapewniający ochroną 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)  

wlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej 

 plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową 
dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

zacji przedmiotu zamówienia,  

dek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porządkować 

uzgodnienia nadzorów i odbiorów 

 do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obrębie 

 niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane 

 roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac 

h podczas tych robót na działkach będących 

p na teren robót przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom 

y wykonywanie zadań 



 

 

określonych ustawą Prawo budowlane oraz do ud

wymaganych tą ustaw

n) uporządkować na swój koszt teren robót i przekaza

ustalonym na odbiór robót,

o) zawrzeć odpowiedni

z określonymi zdarze

Ubezpieczeniu podlegaj

- roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi

z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarze

- szkody wywołane nast

pracowników i osób trzecich, a powstałych w zw

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

- roboty – od warto

- sprzęt transportowy oraz urz

przez Wykonawcę, niezb

ew. zastąpienia. 

8) Wykonawca zobowiązuje si

9) Materiały, o których mowa w punkcie

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budow

Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

projektowi budowlanemu.

10) Na każde żądanie Zamawiaj

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpiecze

certyfikat zgodności z Polsk

dotyczące dopuszczeni

11) Wszelkie informacje 

informacyjnie jako materiał pomocniczy

terenu, na którym maj

przedmiotu zamówienia.

12) Materiały z rozbiórki (przydatne) s

13) Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzony

i zanieczyszczenia stanow

budowy z zachowaniem przepisów ustawy 

2013 r. poz. 21 ze zm.).

14) Wszystkie nazwy własne urz

należy traktować jako przykładowe, okre

parametry jakościowe oraz wymagany standard i mog

równoważne, jednak obowi

ustawy, należy do Wykonawcy.

równoważne, jest zobowi

budowlane spełniają wymagania okre

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyst

o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta mo

podjęcia przez Zamawiaj

odrzuceniu oferty z powodu braku równowa

16) Zadanie będzie współfinansowane z udziałem Eur

w ramach Osi Priorytetowej nr 8 „Rynek pracy”, Działania nr 8.4 „Godzenie 

zawodowego i prywatnego”, Poddziałania nr 8.

 Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i 

 ustawą, 
 na swój koszt teren robót i przekazać go Zamawiaj

ustalonym na odbiór robót, 

odpowiednie umowy z tytułu szkód, które mogą za

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

dzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi

z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

zkody wywołane następstwami nieszczęśliwych wypadków dotycz

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

ruchem pojazdów mechanicznych; 

od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawc

t transportowy oraz urządzenia i elementy zainstalowane na terenie robót 

, niezbędny do wykonywania robót do warto

zuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

o których mowa w punkcie 9 powinny odpowiadać co do jako

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre

Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

projektowi budowlanemu. 

danie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okaza

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracj

ci z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty 

ce dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

udostępnione Wykonawcom w ramach SIWZ nale

informacyjnie jako materiał pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej 

ją zostać przeprowadzone roboty budowlane

przedmiotu zamówienia. 

Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiającego;

Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych, w tym gruz

stanowią własność Wykonawcy i winny być
z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (

2013 r. poz. 21 ze zm.). 

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej 

 jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane 

ciowe oraz wymagany standard i mogą być zast

ne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 

y do Wykonawcy. Wykonawca, który będzie powoływał si

ne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty 

 wymagania określone przez Zamawiającego. 

cy zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji 

 na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowi

cia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równowa

y z powodu braku równoważności. 

spółfinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej nr 8 „Rynek pracy”, Działania nr 8.4 „Godzenie 

zawodowego i prywatnego”, Poddziałania nr 8.4.1. „Godzenie 
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pnienia im danych i informacji 

 go Zamawiającemu w terminie 

 zaistnieć w związku 

niami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;       

dzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                    

 losowych; 

liwych wypadków dotyczących 

zku z prowadzonymi robotami, 

lonej przez Wykonawcę w ofercie; 

dzenia i elementy zainstalowane na terenie robót 

dny do wykonywania robót do wartości niezbędnej do ich 

 przedmiot umowy z materiałów własnych. 

co do jakości wymogom 

nictwie, określonym w ustawie 

Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

zany jest okazać w stosunku do 

stwa, deklarację zgodności lub 

 oraz inne dokumenty 

a wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

SIWZ należy traktować 
zaleca wykonanie wizji lokalnej 

roboty budowlane w ramach realizacji 

cego; 

ch prac budowlanych, w tym gruz 

ć usunięte poza teren 

z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 

yte w dokumentacji przetargowej 

ce jedynie minimalne oczekiwane 

 zastąpione przez inne 

ci, zgodnie z art. 30 ust. 5 

dzie powoływał się na rozwiązania 

e oferowane przez niego dostawy i roboty 

pienia do autora dokumentacji technicznej 

e stanowić podstawę do 

ciu materiałów równoważnych albo 

opejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi Priorytetowej nr 8 „Rynek pracy”, Działania nr 8.4 „Godzenie życia 

4.1. „Godzenie życia zawodowego 



 

 

i prywatnego  - konkursy horyzontalne”  Regionalnego Programu Operacyjnego

2014-2020.  

17) Zamawiający wymaga udzielenia r

36 miesięcy od daty odbioru ko

 

18) Nazwy i Kody CPV opisuj

Zamówień:     
 

Kod podstawowy:     
Kod CPV Opis 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

 
Kody uzupełniające:     

Kod CPV Opis 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45342000-6 Wznoszenie 

 
4. Zamówienia częściowe  

Zamawiający nie podzielił zamówieni

 

5. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si

Zamawiającemu zakończenia robót okre

 

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

Zamawiający nie przewiduje udzieleni

ustawy. 

 

7. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki.
Zamawiający nie dopuszcza mo

zgodnie z opisanym przedmiotem zamówienia

 

8. Zebranie Wykonawców 
Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

 

9. Zaliczki 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a. 

ust.1 ustawy Pzp.). 

 

10. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.

 
12. Podwykonawcy 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawc

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

konkursy horyzontalne”  Regionalnego Programu Operacyjnego

cy wymaga udzielenia rękojmi na wykonane roboty w wymiarze minimum

od daty odbioru końcowego. 

Nazwy i Kody CPV opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

enie placów zabaw 

ogrodzeń 

podzielił zamówienia na części.  

Termin wykonania zamówienia  
zamówienia – do 60 dni od dnia podpisania umowy.  

wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego 

czenia robót określonych w §1.   

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

przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki.
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i wymaga zło

zgodnie z opisanym przedmiotem zamówienia. 

przewiduje zebrania Wykonawców. 

cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a. 

cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 

da wskazania przez Wykonawcę w ofercie „FORMULARZ OFERTY” cz

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
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konkursy horyzontalne”  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

onane roboty w wymiarze minimum 

lone we Wspólnym Słowniku 

    
 pisemnego zgłoszenia 

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

, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki. 
ci składania ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty 

cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a. 

cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

 w ofercie „FORMULARZ OFERTY” części 



 

 

 

13. Pełnomocnictwo i oferty składane w

1) W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie 

z właściwego rejestru – Zamawiaj

lub podpisania oferty i zawarcia umowy;

2) Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców 

ustanowiony przez wszystkich wykonawców wspólny pełnomocnik 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post

umowy.  

Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/wa umocowuj

z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówie

z wykonawców działających wspólnie, o ile umocowanie nie wynika z dokumentów 

załączonych do oferty.  

Pełnomocnictwo musi być zło

najmniej: 

- określenie firmy (nazwy) podmiotu udzielaj

i nazwisk osób fizycznych je

- podpisy osób udzielają
- datę udzielenia pełnomocnictwa,

- zakres jego udzielenia.

Jeżeli pełnomocnikiem jest Wykonawca b

z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.

Wskazane pełnomocnictwa nale

z oryginałem przez notariusza. 

w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Ksi

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 

 

14. Warunki udziału w postę
1) Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

(tekst. jedn. Dz. U. z 201

Wykonawcy: 

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w post

2) O udzielenie zamówienia mog

warunków udziału w postę
a) wykażą, że nie wcześniej ni

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno

należycie w szczególno

ukończyli co najmniej 

z remontem/budową/przebudow

60 000,00 zł brutto, 
3) Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w pozostałym zakresie, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówie

4) Wykluczenia Wykonawcy z 

Z postępowania i udzielenie zamówienia wyklucza si

a) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 

22 ustawy Pzp, zgodnie z tre

13. Pełnomocnictwo i oferty składane wspólnie 

W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie 

Zamawiający żąda załączenia pełnomocnictwa do podpisania oferty 

lub podpisania oferty i zawarcia umowy; 

 składa kilku Wykonawców działających wspólnie, ofert

ustanowiony przez wszystkich wykonawców wspólny pełnomocnik do reprezentowania ich w 

powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post

tosowne pełnomocnictwo/wa umocowujące peł

 art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do działania w imieniu ka

cych wspólnie, o ile umocowanie nie wynika z dokumentów 

 złożone przez każdego ze wspólników oddzielnie i zawiera

lenie firmy (nazwy) podmiotu udzielającego pełnomocnictwo, ewentualnie imion

i nazwisk osób fizycznych jeśli to one go udzielają, 
ących pełnomocnictwa, 

 udzielenia pełnomocnictwa, 

zakres jego udzielenia. 

eli pełnomocnikiem jest Wykonawca będący osobą prawną to moż
z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. 

Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodno

z oryginałem przez notariusza. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje si

ci przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) 

ępowaniu. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

(tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.  1843) o udzielenie zamówienia mog

 wykluczeniu, 

 warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wyka

ępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
niej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

eli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 

ycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

co najmniej jedno zamówienie

/przebudową/rozbudową placu zabaw, o warto

la szczegółowych warunków w pozostałym zakresie, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykluczenia Wykonawcy z postępowania – podstawy wykluczenia: 

powania i udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

 wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 

22 ustawy Pzp, zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 3 do SIWZ,
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W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie  

czenia pełnomocnictwa do podpisania oferty 

cych wspólnie, ofertę składa i podpisuje 

do reprezentowania ich w 

powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

ce pełnomocnika zgodnie 

do działania w imieniu każdego 

cych wspólnie, o ile umocowanie nie wynika z dokumentów 

dego ze wspólników oddzielnie i zawierać co 

łnomocnictwo, ewentualnie imion 

że on działać zgodnie 

wiadczonej za zgodność  
Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się  

gi I ustawy z dnia 23 kwietnia 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

 wykonawcy, którzy wykażą spełnianie 

ci technicznej lub zawodowej: 
przed upływem terminu składania 

w tym okresie wykonali 

ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

jedno zamówienie związane 

wartości nie mniejszej niż 

la szczegółowych warunków w pozostałym zakresie, o którym mowa 

 Wykonawców, którzy: 

 wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 

SIWZ, 



 

 

b) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp, zgodnie z tre

c) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp, zgodnie z tre

5) Wykluczenie Wykonawcy z post

określonych szczegółowo w art. 24 ustawy, z zastrze

 

15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdza
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
 
1) Wykaz dokumentów i oświadcze

wstępne informacje w zakresie spełnienia warunków udziału w post

podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez Z

o zamówieniu: 

a) aktualne na dzień składania ofert 

informacje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w post

przez Zamawiającego zakresie

b) aktualne na dzień składania ofert 

informacje, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post

przez Zamawiającego zakresie

c) pisemne zobowiązanie 
niezbędnych zasobów, je

załącznika nr 7a lub 7b do SIWZ,

d) oprócz oświadczeń i dokumentó

złożenia wraz z ofertą ni

- wypełniona i podpisana przez Wykonawc

nr 1 do SIWZ, 

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia peł

przez notariusza. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzib

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzaj

z postępowania określonych powy

wystawione w kraju, w którym ma siedzib

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

Zamawiający może żądać od Wyk

2016 poz. 1126) potwierdzają
wystawiony nie wcześniej niż  6 miesi

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib

miejsce zamieszkania, nie wydaje si

b), zastępuje się je dokumentem zawieraj

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorz

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wa

Dokumenty sporządzone w jęz
W przypadku wątpliwości, co do tre

siedzibę lub miejsce zamieszkani poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejs

w którym Wykonawca ma siedzib

 wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp, zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 4 do SIWZ, 

 wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 

nie z treścią podaną w załączniku nr 3 do SIWZ, 

Wykluczenie Wykonawcy z postępowania następuje w przypadkach i na zasadach 

lonych szczegółowo w art. 24 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 8 ustawy Pzp.

 lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
podstaw do wykluczenia. 

wiadczeń, które Wykonawca składa wraz z ofert
pne informacje w zakresie spełnienia warunków udziału w post

czenia w zakresie wskazanym przez Zamawiaj

 składania ofert oświadczenie Wykonawcy potwierdzaj

e Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu we wskazanym 

zakresie – zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oryginał);

 składania ofert oświadczenie Wykonawcy potwierdzaj

e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania we wskazanym 

cego zakresie – zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ (oryginał);

zanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspoz

dnych zasobów, jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnie

cznika nr 7a lub 7b do SIWZ, 

 i dokumentów podanych wyżej Wykonawca zobowi

 niżej wymienione dokumenty: 

wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) 

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa po

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzającymi brak podsta

lonych powyżej w ust. 15 pkt 2) lit. b) - składa odpowiednio dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z 

Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

 od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

ące, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło

  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyż
 je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

dowym, administracyjnym albo organem samorz

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

 lub miejsce zamieszkania. Ważność dokumentów – jak podano wy

zyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na j

co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawc

 lub miejsce zamieszkani poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj

wych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
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 wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

 wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 

puje w przypadkach i na zasadach 

eniem ust. 8 ustawy Pzp. 

ianie warunków udziału 

Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzające 

pne informacje w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

amawiającego w ogłoszeniu 

potwierdzające wstępne 

powaniu we wskazanym 

cznikiem nr 2 do SIWZ (oryginał); 

potwierdzające wstępne 

powania we wskazanym 

do SIWZ (oryginał); 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

eli Wykonawca korzysta z tych uprawnień – zgodnie z treścią 

ej Wykonawca zobowiązany jest do 

 oferta przetargowa (w oryginale) – załącznik 

nomocnictwa poświadczona 

 lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

cymi brak podstaw do wykluczenia 

składa odpowiednio dokumenty 

 lub miejsce zamieszkania, zgodnie z zapisami 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

cy przed upływem terminu składania ofert; 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

żej w ust. 15 pkt 2) lit. 

one przed notariuszem, 

dowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

jak podano wyżej. 

 składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

onego przez Wykonawcę mającego 

 lub miejsce zamieszkani poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

ca zamieszkania osoby lub kraju, 

 lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 



 

 

niezbędnych informacji dotycz

 

2) Wykaz dokumentów i oświadcze

żądanie Zamawiającego
w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy

a) Wypełniony i podpisany 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je

działalności jest krótszy 

miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz który

(załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z zał

wykonano należycie w szczególno

czym dowodami, o których mowa s

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a je

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyska

dokumenty, 

b)  karty techniczne urzą
potwierdzające zgodno

7:2009,  PN-EN: 1177:2009,

c) atest higieniczny.  

 

3) Wykaz dokumentów i oświadcze

żądanie Zamawiającego 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3

Aktualny na dzień zło

i informacji o działalno

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia po

przez Wykonawcę 
4) Wymagania dotyczące podmiotów zobowi

dodatkowe: 

a) Wykonawca, który powołuje si

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w post

podmiotach w oświadczeniu stanowi

b) Wykonawca, który polega na zdolno

udowodnić Zamawiającemu, 

zasobami tych podmiotó

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb

realizacji zamówienia (zał

c) W celu oceny, czy Wykonawca polegaj

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, b

zasobami w stopniu umo

oceny, czy stosunek łą
dostęp do ich zasobów Zamawiaj

w zobowiązaniu, o którym mowa wy

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc

wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

dnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

wiadczeń, które najwyżej oceniony Wykonawca 
cego w celu potwierdzenia spełnienia 

powaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: 

Wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze

przed upływem terminu składania ofert, a jeż
ci jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, warto

miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 

cznik nr 5 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określaj

ycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego przy 

czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wys

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a je

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyska

ądzeń zabawowych wraz z certyfikatami na k

ce zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176-1:2009, PN

EN: 1177:2009, 

wiadczeń, które najwyżej oceniony Wykonawca 
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

3 ustawy: 

 złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodno

ce podmiotów zobowiązanych i podwykonawców oraz inf

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

 na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza inform

wiadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

cemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezb

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w oryginale) zobowi

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (załącznik nr 7), 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmio

lonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezb

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

ączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

asobów Zamawiający żąda określenia w sposób wyra

zaniu, o którym mowa wyżej, podania: 

pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc

ówienia publicznego, 

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
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Wykonawca przedstawi na 
warunków udziału 

wykonanych nie wcześniej niż w 

żeli okres prowadzenia 

w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

ch roboty te zostały wykonane 

lających czy te roboty 

ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego przy 

 inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać – inne 

 zabawowych wraz z certyfikatami na każde urządzenie 

1:2009, PN-EN 1176-

Wykonawca przedstawi na 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których 

lub z centralnej ewidencji  

bne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

wiadczona za zgodność z oryginałem 

zanych i podwykonawców oraz informacje 

 na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

powaniu, zamieszcza informacje o tych 

cznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

dzie dysponował niezbędnymi 

c (w oryginale) zobowiązanie 

dnych zasobów na potrzeby 

ciach lub sytuacji innych podmiotów 

dzie dysponował niezbędnymi 

yte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

 z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

w sposób wyraźny i jednoznaczny 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 



 

 

- czy podmiot, na zdolno

udziału w postępowaniu dotycz

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolno

dotyczą.  
d)  Zamawiający ocenia, czy udost

techniczne lub zawodowe pozwalaj

warunków udziału w post

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, na zasoby którego powołuje 

się Wykonawca, nie 

w postępowaniu lub zachodz

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie okre

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej cz

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp. 

f) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawc

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawc

podwykonawców. 

g) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w ofercie wskazania, o którym mowa wy

Zamawiający uzna, iż
wykonywał osobiście 

powierzyć wykonanie cz

oferty. Zlecenie przez Wykonawc

odpowiedzialności za wykonanie zamówienia, co

części zamówienia, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy ponosi pełn

odpowiedzialność, 
h) Zamawiający żąda, aby przed przyst

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwis

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaanga

budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiaj

o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a tak

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w pó

zamierza powierzyć realizacj

i) Wykonawca, w terminie 3 dni
informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustaw

potwierdzenie braku podstaw do wykluczeni przekazuje Zam

o przynależności lub braku przynale

w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zł

przedstawić dowody, ż
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór o

4 do SIWZ. 

j) Zamawiający w niniejszym post

nieograniczonego zastosuje 

najpierw dokona oceny ofert, a nast

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z post
warunki udziału w post

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwy
w wyznaczonym, nie krótszym ni

czy podmiot, na zdolnościach którego polega wykonawca w odniesieniu do warunków 

powaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodo

wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolno

cy ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolno

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawc

unków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodz

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy,

ci techniczne lub zawodowe innego podmiotu, na zasoby którego powołuje 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawc

powaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

da, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiaj

iot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, je

ci techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy 

da wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wyko

 podwykonawcom i podania przez Wykonawc

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w ofercie wskazania, o którym mowa wy

ż cały zakres prac określony w SIWZ Wykonawca b

bez pomocy podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zamierza 

 wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi to wykaza

oferty. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia go z 

ci za wykonanie zamówienia, co oznacza, że Wykonawca za wykonanie 

ci zamówienia, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy ponosi pełn

da, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,

 znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót 

budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych,

o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a tak

kazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w pó

 realizację robót budowlanych 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj

informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczeni przekazuje Zamawiaj

ci 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 mo

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadz

powaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

cy w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

zastosuje „procedurę odwróconą” na podst. art. 24aa ustawy Pzp, tj. 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

jkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania 
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

, którego oferta została najwyżej oceniona
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzie

 

9 

ciach którego polega wykonawca w odniesieniu do warunków 

cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

pnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

 na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 

powaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu 

22 i ust. 5 ustawy, 

ci techniczne lub zawodowe innego podmiotu, na zasoby którego powołuje 

rzez Wykonawcę warunków udziału 

 wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

lonym przez Zamawiającego: 

ci zamówienia, jeżeli 

ci techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy 

ci zamówienia, których wykonanie 

 podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w ofercie wskazania, o którym mowa wyżej 

lony w SIWZ Wykonawca będzie 

eli Wykonawca zamierza 

ci zamówienia podwykonawcom, musi to wykazać w druku 

ci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia go z 

e Wykonawca za wykonanie 

ci zamówienia, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy ponosi pełną 

wykonania zamówienia wykonawca, 

ka oraz dane kontaktowe 

owanych w wykonanie robót 

go o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

kazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

na stronie internetowej Zamawiającego 

y Pzp, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy na 

awiającemu oświadczenie 

ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

wiadczenia, Wykonawca może 

 nie prowadzą do zakłócenia 

wiadczenia – załącznik nr 

powaniu prowadzonym w trybie przetargu 

” na podst. art. 24aa ustawy Pzp, tj. 

pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

ępowania oraz spełnia 
godnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

ej oceniona, do złożenia 

ni, terminie aktualnych na dzień złożenia 



 

 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzaj

oraz spełnia warunki udziału w post

ustawy Pzp. 

5) Forma i zakres składanych 

podmioty występujące wspólnie

a) Dokumenty składane przez Wykonawc

uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

i załączonego do oferty peł

potwierdzać uprawnienia tych osób do reprezentacji Wykonawcy,

b) Uzupełniane dokumenty i o

poświadczonej „za zgodno

dotyczą. Dokumenty i o

dostarczone również w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez 

zamawiającego, 

c) W przypadku wskazania przez Wykonawc

wymaganych przez Zamawiaj

internetowymi ogólnodost

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc

dokumenty, 

d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiega

ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiaj

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

i zawarcia umowy w sprawie zam

e) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje si

ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f) Pełnomocnik Konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiaj

zwraca się do Zamawiaj

informacje, korespondencj

g) Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodno

pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działaj

h) Kopie dokumentów dotycz

składającego ofertę wspóln

podmioty, przy czym nie uchybia to mo

przez pełnomocnika, pod warunkiem, 

umocowanie do dokonania takiej czynno

i) Wykonawcy wspólnie ubiegaj

wszystkie warunki  okre

może podlegać wykluczeniu.

j) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj

Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego b

umowy regulującej współprac

zawierającą w swej treś
- wzajemne zobowiązanie si

zwycięstwa w postępowaniu przetargowym,

- dokładne określenie celu gospodarczego obejmuj

zamówienia, 

- sposób reprezentacji wszystkich uczestników umowy,

- upoważnienie jednego z uczestników umowy do koordynowania czynno

z realizacją umowy, 

 lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1

Forma i zakres składanych dokumentów i oświadczeń oraz zasady składania oferty przez 

ce wspólnie: 

Dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osob

one do reprezentacji podmiotu lub przez osobę na podstawie udzielonego

czonego do oferty pełnomocnictwa, Załączone do oferty dokumenty musz

 uprawnienia tych osób do reprezentacji Wykonawcy, 

Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii 

wiadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez podmioty,

. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem lub mailem musz

 w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadcze

maganych przez Zamawiającego, w formie elektronicznej pod okre

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiaj

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc

spólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie 

 o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

ce Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

 o udzielenie zamówienia, 

Pełnomocnik Konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku post

 do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiaj

informacje, korespondencję itp. 

wiadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny 

pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie.

Kopie dokumentów dotyczących podmiotów wchodzących w skład Wykonawcy 

 wspólną winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 

podmioty, przy czym nie uchybia to możliwości poświadczenia za zgodno

przez pełnomocnika, pod warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyra

umocowanie do dokonania takiej czynności. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykaza

wszystkie warunki  określone przez Zamawiającego w SIWZ, a żaden z Wykonawców nie 

kluczeniu. 

eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 

cy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego b

cej współpracę tych wykonawców podpisaną przez jej uczestników, 

ści następujące postanowienia i zapisy: 

zanie się do wspólnej realizacji określonego zadania, w momencie 

powaniu przetargowym, 

lenie celu gospodarczego obejmującego swoim zakresem przed

sposób reprezentacji wszystkich uczestników umowy, 

nienie jednego z uczestników umowy do koordynowania czynno
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e Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

ych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

oraz zasady składania oferty przez 

 podpisane przez osobę/osoby 

 na podstawie udzielonego 

czone do oferty dokumenty muszą 

one w oryginale lub kopii 

 z oryginałem” odpowiednio przez podmioty, których 

wiadczenia przesłane faksem lub mailem muszą zostać 
 w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez 

wiadczeń lub dokumentów 

cego, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

pnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

 o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie 

 pełnomocnika do reprezentowania 

reprezentowania w postępowaniu 

 odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

cym w toku postępowania: 

imi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 

ci z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny 

cych wspólnie. 

cych w skład Wykonawcy 

 z oryginałem przez te 

wiadczenia za zgodność z oryginałem 

i pełnomocnictwa wyraźnie wynika 

 wykazać, że łącznie spełniają 
aden z Wykonawców nie 

 o zamówienie zostanie wybrana, 

cy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał 

 przez jej uczestników, 

lonego zadania, w momencie 

cego swoim zakresem przedmiot 

nienie jednego z uczestników umowy do koordynowania czynności związanych 



 

 

- sposób współdziałania podmiotó

realizacji zamówienia, 

- ustanowienie zasady odpowiedzialno

nienależyte wykonanie zamówienia, w tym wniesienie zabezpieczenia nale

wykonania umowy, 

- okres obowiązywania umowy 

z Zamawiającym plus okres gwarancji,

- zapisy wykluczające mo

zgody pozostałych uczestników konsorcjum,

- wskazanie jednego rachunku bankowego, na który nast

k) Wykonawcy wspólnie ubiegaj

odpowiedzialność prawn

solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umow

cywilnego. 

 

16. Informacja o sposobie porozumiewania si
przekazywania oświadcze
porozumiewania się z wykonawcami.
 
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w j

2) Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym post

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj

i Wykonawcy mogą przekazywa

a) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji mi

b) faksem (numer faksu 

stronami, z zastrze

w formie pisemnej (pod rygorem niewa

dla której wymagana jest forma pisemna

przekazują informacje faxem, ka

potwierdza fakt ich otrzymania

c) drogą elektroniczną
Wykonawcy – tylko w zakresie dotycz

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mo

treścią pism skierowanych do Wykonawców

udostępnienia elektroniczn

oraz umieszczania tre

Zamawiającego http://bip.winsko.pl/

sekretariat@winsko.pl

3) Osoba uprawniona do porozumiewania si

zamówienia: Karolina Katan, e

t.sikora@winsko.pl; w zakresie

k.kazmierczak@winsko.pl

 
17. Wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 
 

sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań i obowi

ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej wykonawców za niewykonanie lub 

yte wykonanie zamówienia, w tym wniesienie zabezpieczenia nale

zywania umowy - co najmniej na czas nie krótszy niż
cym plus okres gwarancji, 

ce możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez 

zgody pozostałych uczestników konsorcjum, 

wskazanie jednego rachunku bankowego, na który następować będą
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponosz

 prawną za realizację zamówienia. Problematyk

solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę reguluj

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
wiadczeń lub dokumentów, a także osoby uprawnione do 
z wykonawcami. 

powanie prowadzone jest w języku polskim. 

Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj

 przekazywać: 
: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,

ksu 71 389 83 66): w zakresie wszelkiej korespondencji mi

stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona 

w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), z wyłączeniem zło

wymagana jest forma pisemna. Jeśli Zamawiaj

 informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania, 

ą (adres strony Zamawiającego - http://bip.winsko.pl/

tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwo

 pism skierowanych do Wykonawców; ze strony Zamawiaj

pnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej 

http://bip.winsko.pl/, w zakresie korespondencji z Zamawiaj

sekretariat@winsko.pl  

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: w zakresie 

Karolina Katan, e-mail: k.katan@winsko.pl; Tomasz Sikora

w zakresie procedury przetargowej: Kinga Ka

k.kazmierczak@winsko.pl  

cy nie wymaga wniesienia wadium. 
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obowiązków w trakcie 

ci solidarnej wykonawców za niewykonanie lub 

yte wykonanie zamówienia, w tym wniesienie zabezpieczenia należytego 

ż czas trwania umowy 

zków stron umowy bez 

ą płatności za roboty. 

 o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie 

 zamówienia. Problematykę zobowiązań 
 regulują przepisy kodeksu 

cego z wykonawcami oraz 
e osoby uprawnione do 

powaniu o udzielenie zamówienia 

wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

, 

): w zakresie wszelkiej korespondencji między 

 zostanie niezwłocznie potwierdzona  

czeniem złożenia oferty,  

ący lub Wykonawca 

danie drugiej niezwłocznie 

http://bip.winsko.pl/): ze strony 

cym pobierania elektronicznej wersji 

liwości zapoznania się z 

ze strony Zamawiającego – w zakresie 

ej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

ci pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej 

w zakresie korespondencji z Zamawiającym: 

w zakresie przedmiotu 

Tomasz Sikora, e-mail: 

Kinga Kaźmierczak, e-mail: 



 

 

18. Termin związania ofertą 
 

1) Składający ofertę pozostaje ni

2) Bieg terminu związania ofert

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj

związania ofertą, z tym że Zamawiaj

terminu związania ofertą, zwróci

tego terminu o oznaczony okres, nie dłu

 
19. Opis sposobu przygotowania

 
1) Oferta musi być sporz

i czytelną techniką. Zaleca si

2) Wykonawca może złożyć
z kompletem wymaganych zał

3) Oferta oraz wszystkie załą
firmy w obrocie gospodarczym i zaci

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz prz

w dokumentach ofertowych winien by

osobę składającą podpis. 
4) Jeżeli oferta i załączniki zostan

Wykonawcy należy dołączy

5) Oferta powinna być sporz

i powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o

mowa w treści niniejszej specyfikacji

6) Dokumenty powinny być sporz

zamawiającego wzorcami –

oraz dane; 
7)  Wszystkie dokumenty (i zał

lub kserokopii poświadczonej za zgodno

zadrukowanych stronach niezale

zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za 

zgodność z oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne 

uważa się potwierdzenie za zgodno

prawnego lub adwokata, je

przez Wykonawcę do tej czynno

8) Wszystkie strony oferty powinny by

możliwość dekompletacji zawarto

9)  wszystkie poprawki dokonane w dokumentach ofertowych winny by

Wszystkie strony oferty, na których zostan

być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisuj

ofertę lub upoważnione zgodnie z ust. 4;

10) W przypadku stwierdzenia, i

wątpliwości, co do ich prawdziwo

przedstawienia oryginałów;

 pozostaje nią związany przez okres 30 dni; 

zania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłu

e Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłu

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni; 

Opis sposobu przygotowania oferty. 

 sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwał

. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty i zał

ć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedn

wymaganych załączników; 
ączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

ocie gospodarczym i zaciągania w jego imieniu zobowią
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Podpis Wykonawcy

w dokumentach ofertowych winien być czytelny bądź opatrzony piecz

czniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

czyć właściwe umocowanie prawne; 
 sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 

 wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zał

ci niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
 sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

– załącznikami, a w szczególności zawierać

Wszystkie dokumenty (i załączniki) powinny być złożone w formie oryginału 

wiadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawc

zadrukowanych stronach niezależnie od treści zawartej w dokumencie. Po

 z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za 

ałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne 

 potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radc

prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego 

j czynności w niniejszym postępowaniu; 
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegaj

 dekompletacji zawartości oferty; 
szystkie poprawki dokonane w dokumentach ofertowych winny być

tkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty bł

 parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisuj

nione zgodnie z ust. 4; 
przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są

ci, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żąda

przedstawienia oryginałów; 
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 wraz z upływem terminu składania ofert; 

żyć termin 

e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

enie zgody na przedłużenie 

zyku polskim w formie pisemnej, trwałą  
 ponumerowanie wszystkich stron oferty i załączników, 

cznie jedną ofertę wraz 

 podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

ązań, zgodnie z aktem 

. Podpis Wykonawcy 

 opatrzony pieczątką identyfikującą 

nionego przedstawiciela 

cym zał. nr 1 do SIWZ 

wiadczenia i załączniki, o których 

 
dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

ć wszystkie informacje 

one w formie oryginału  

 z oryginałem przez Wykonawcę na wszystkich 

ci zawartej w dokumencie. Poświadczenie za 

 z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za 

ałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne 

 z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę 
eli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego 

te (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

ć naniesione czytelnie. 

 dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą 
 parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące 

ą nieczytelne lub budzą 
dać od Wykonawcy 



 

 

11) Wykonawca może wprowadzi

Zmiany należy złożyć według 

z dopiskiem „zmiana”; 
12) Wykonawca może wycofa

powiadomienie wpłynie do zamawiaj

13) Ofertę należy złożyć w nie

- nazwą i adresem Zamawiaj

- nazwą i adresem Wykonawcy 

19) napisem: PRZETARG NIEOGRANICZONY
z ogrodzeniem i wyposa
w Głębowicach” 

UWAGA: NIE OTWIERA

 
20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1)  Oferty należy składać w siedzibie Z

56-160 Wińsko, drogą pocztow

Oferty złożone po tym terminie b

2)  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiaj

Wolności 2, 56-160 Wińsko

3) niezwłocznie po otwarciu ofert 

dotyczące: 

 - kwoty, jaką zamierza przeznaczy

 - firm oraz adresów wykonawców, którzy zło

 - ceny, terminu wykonania zamówieni

w ofertach. 

 

21. Opis sposobu obliczenia ceny 

1)  Na wykonanie zamówienia Wykonawca okre

ryczałtowe, pozostanie niezmienne przez cały okres realizacji robót i nie b

zmianom, negocjacji ani waloryzacji.

2) Podstawą obliczenia ceny wszystkie wytyczne i zalecenia okre

załącznikach. 

3) Cena za realizację inwestycji podana przez Wykonawc

wyrażoną w pieniądzu warto

oraz innych świadczeń i pozostałych kosztów ponoszo

z kompleksową realizacją
i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach zwi

zamówienia. W cenie ofertowej oprócz warto

wszystkie opłaty administracyjne, cła, podatki i inne nale

niezbędne do poniesienia w

Wykonawcę, według stanu prawnego na dzie

4) W związku z wymaganiem ust. 2 i 3 Wykonawca jest zobowi

uzyskać wszelkie potrzebne infor

e wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. 

 według takich samych zasad, jakie dotyczyły składa

e wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem 

powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

 w nieprzezroczystym opakowaniu/kopercie opisanym:

 i adresem Zamawiającego  

 i adresem Wykonawcy  

PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Budowa 
z ogrodzeniem i wyposażeniem przy Publicznym Żłobku w Wi

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.08.2020 r. godz. 10.15.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 w siedzibie Zamawiającego: Wińsko, 

 pocztową lub osobiście do dnia 24.08.2020 r. do godz. 10.00
one po tym terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

pi w siedzibie zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Wi

sko w dniu 24.08.2020 r.  o godz. 10.15.  

po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno

Opis sposobu obliczenia ceny  

Na wykonanie zamówienia Wykonawca określi cenę ryczałtow

ryczałtowe, pozostanie niezmienne przez cały okres realizacji robót i nie b

zmianom, negocjacji ani waloryzacji. 

 obliczenia ceny wszystkie wytyczne i zalecenia określone w niniejszej SIWZ i jej 

stycji podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest 

artością robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, 

 i pozostałych kosztów ponoszonych przez Wykonawc

ą tego zamówienia. Wykonawcę obciążają
przepisów ustawy o odpadach związane z wykonanie

zamówienia. W cenie ofertowej oprócz wartości prac budowlanych maj

wszystkie opłaty administracyjne, cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawc

dne do poniesienia w celu kompleksowego i prawidłowego wykonania robót przez 

, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania przetargowego.

zku z wymaganiem ust. 2 i 3 Wykonawca jest zobowiązany przed zło

 wszelkie potrzebne informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury 
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 zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. 

takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert 

, pod warunkiem że pisemne 

cego przed upływem terminu składania ofert; 
przezroczystym opakowaniu/kopercie opisanym: 

placu zabaw wraz 
łobku w Wińsku z filią 

r. godz. 10.15. 

Plac Wolności 2,  

r. do godz. 10.00.  

 niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

dzie Gminy w Wińsku: Plac 

cy zamieszcza na stronie internetowej informacje 

warunków płatności zawartych 

 ryczałtową. Wynagrodzenie 

ryczałtowe, pozostanie niezmienne przez cały okres realizacji robót i nie będzie podlegało 

lone w niniejszej SIWZ i jej 

formularzu ofertowym jest 

cych przedmiot zamówienia, 

nych przez Wykonawcę związanych 

ą wszelkie obowiązki 

zane z wykonaniem przedmiotu 

ci prac budowlanych mają być zawarte 

ci płatne przez Wykonawcę, 
celu kompleksowego i prawidłowego wykonania robót przez 

powania przetargowego. 

zany przed złożeniem oferty 

ce warunków miejscowych, rozmiaru i natury 



 

 

robót, wymaganych rozwi

wykonania zamówienia oraz informacji dotycz

okoliczności, jakie mogą mie

winien dokonać kalkulacji ceny ofertowej na podstawie warunków um

przedmiotu zamówienia. Wycen

technicznej i kosztorysowej oraz własnego 

ustalenie ilości robót i wielko

podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, 

Wykonawca jest zobowi

przewidzianych do wykonania w celu prawidłowego i zgodnego ze sztuk

wykonania wszystkich robót budowlanych obj

wskazanych w pozostałych materiałach przetargowych oraz oszacowania pozostały

kosztów realizacji inwestycji koniecznych do poniesienia w zwi

robotami. 

5) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) brutto. 

a Wykonawcą prowadzone b

w walutach obcych; 

6) Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny 

w zależności od zastosowanych rozwi

oferta zostanie odrzucona;

7) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT le

8) W przypadku pominięcia przez Wykonawc

i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuj

Zamawiającego żadne roszczenia z powy

o dodatkowe wynagrodzenie.

9) Do zakresu robót i obowi

ryczałtowej wchodzić będzie równie

a)  organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

b) zapewnienie energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy,

c) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porz

wykonywania prac, 

d) nadzór nad mieniem budowy,

e) składowanie, wywóz i utylizacja odpadów,

f)  wykonanie niezbędnych prób, bada

z użytkownikami infrastruktury,

g) wykonanie obsługi geotechnicznej i geodezyjne

h)  opracowanie i przekazanie Zamawiaj

i) opracowanie planu BIOZ przed rozpocz

j) przywrócenie do stanu pierwotnego placu, dróg d

w obrębie budowy po zako

k)  natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

l)   koszty napraw gwarancyjnych

m) zabezpieczenia mienia w bezpo

zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

robót, wymaganych rozwiązań technicznych oraz materiałów i urzą
wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudno

 mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. Wykonawca 

 kalkulacji ceny ofertowej na podstawie warunków um

przedmiotu zamówienia. Wycenę należy wykonać zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy 

technicznej i kosztorysowej oraz własnego doświadczenia zawodowego Wykonawcy. Za 

ci robót i wielkości innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wył
ykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia podanego zakresu i ilo

przewidzianych do wykonania w celu prawidłowego i zgodnego ze sztuk

wykonania wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacj

wskazanych w pozostałych materiałach przetargowych oraz oszacowania pozostały

kosztów realizacji inwestycji koniecznych do poniesienia w zwią

 w złotych polskich (PLN) brutto. Rozliczenia mi

 prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje si

cy nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach,

ci od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób 

 

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

cia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek cz

cia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuj

oszczenia z powyższego tytułu, a w szczególno

o dodatkowe wynagrodzenie. 

Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny 

dzie również: 
organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budow

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

zapewnienie energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy, 

dku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porz

nadzór nad mieniem budowy, 

składowanie, wywóz i utylizacja odpadów, 

dnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów 

ytkownikami infrastruktury, 

wykonanie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej w tym inwentaryzacji powykonawczej, 

opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

opracowanie planu BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

przywrócenie do stanu pierwotnego placu, dróg dojazdowych i pozostałego terenu

bie budowy po zakończeniu prac, 

natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

 w trakcie realizacji robót, 

l)   koszty napraw gwarancyjnych 

m) zabezpieczenia mienia w bezpośrednim otoczeniu terenu robót przed jego zniszczeniem 

zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
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ądzeń niezbędnych do 

cych ryzyka i trudności oraz wszelkich 

onej oferty przetargowej. Wykonawca 

 kalkulacji ceny ofertowej na podstawie warunków umowy oraz opisu 

 zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy 

wiadczenia zawodowego Wykonawcy. Za 

 oraz sposób przeprowadzenia na tej 

odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

zakresu i ilości robót 

przewidzianych do wykonania w celu prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną 
tych dokumentacją projektową lub 

wskazanych w pozostałych materiałach przetargowych oraz oszacowania pozostałych 

ązku z realizowanymi 

Rozliczenia między Zamawiającym 

). Nie przewiduje się rozliczeń 

ryczałtowej w kilku wariantach, 

. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób 

y po stronie Wykonawcy.  

jakiejkolwiek części zamówienia 

cia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 

a w szczególności roszczenie 

zków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny 

z zapleczem budowy, budową 
dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem ścieków,  

 

dku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc 

 nadzorów i odbiorów  

j w tym inwentaryzacji powykonawczej,  

cemu dokumentacji powykonawczej, 

ojazdowych i pozostałego terenu 

natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

u robót przed jego zniszczeniem 

zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 



 

 

n)wyposażenie pracowników w niezb

wymagania norm technicznych i bhp,

o) zapewnienie odpowiedniego składowan

p) zmiana organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany przez 

Wykonawcę projekt. 

q) obsługa geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporz

geodezyjnej powykonawczej (do zdania 

geodezyjnym, 

r) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu do obsługi budowy w tym osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia

kierowniczych podczas realizacji zadania.

10) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11)  Zamawiający poprawi w tek

 a)  oczywiste omyłki pisarskie,

 b)  oczywiste omyłki rachunkowe z uwzgl

dokonanych poprawek, 

 c)  inne omyłki polegające na niezgodno

zamówienia, niepowodują
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

22. Kryteria oceny oferty, którymi zam
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1) Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej b

a) cena: znaczenie kryterium 

b) okres gwarancji i rękojmi
Zamawiający  ustala okres gwarancji i r

dłuższy niż 60 miesięcy. Wobec tego Wykonawca powinien zaoferowa

rękojmi podając konkretn

podać w pełnych miesi

Zamawiający potraktuje jak zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji i r

miesięcy. Ilość uzyskanych punktów b

 

2)  Wartość punktowa dla ceny (C) b

do ceny badanej i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, 

czyli wg poniższego wzoru:

 
      najniższa cena spo

C  =    ---------------------------------------------------------
                    cena (brutto) badanej oferty

3) Wartość punktowa dla okresu gwarancji i r

stosunku okresu gwarancji

Zamawiającego okresu gwarancji i r

procentowe kryterium, czyli wg poni

 
    okres gwarancji i r

G  =    -------------------------------------------------------------

enie pracowników w niezbędne narzędzia, odzież ochronn

wymagania norm technicznych i bhp, 

o) zapewnienie odpowiedniego składowania oraz transportu materiałów

organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany przez 

obsługa geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiającemu) i zgłos

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu do obsługi budowy w tym osoby 

ce odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonywania funkcji 

podczas realizacji zadania. 

cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

cy poprawi w tekście oferty: 

oczywiste omyłki pisarskie, 

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

ce na niezgodności oferty ze specyfikacją
ące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiaj

, którego oferta została poprawiona. 

Kryteria oceny oferty, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

cy przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował nw. kryteria:

znaczenie kryterium -  60% 

kojmi: znaczenie kryterium -  40% 
ustala okres gwarancji i rękojmi: nie krótszy niż 36 miesi

cy. Wobec tego Wykonawca powinien zaoferowa

c konkretną liczbę miesięcy w przedziale 36 – 60 miesi

 w pełnych miesiącach. Brak deklaracji Wykonawcy w formularzu o

cy potraktuje jak zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji i r

 uzyskanych punktów będzie obliczona według wzoru poda

 punktowa dla ceny (C) będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najni

enie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, 

szego wzoru: 

sza cena spośród ofert (brutto)  
---------------------------------------------------------  x 60  = ilość

cena (brutto) badanej oferty 

 punktowa dla okresu gwarancji i rękojmi (G) będzie ustalana poprzez wyliczenie 

stosunku okresu gwarancji i rękojmi oferty badanej do maksymalnego ustalonego przez 

cego okresu gwarancji i rękojmi i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie 

procentowe kryterium, czyli wg poniższego wzoru: 

okres gwarancji i rękojmi badanej oferty                    
-------------------------------------------------------------         x 40  = ilo
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 ochronną i sprzęt, spełniające 

ia oraz transportu materiałów, 

organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany przez 

dzenia inwentaryzacji 

cemu) i zgłoszenia jej w ośrodku 

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu do obsługi budowy w tym osoby 

do wykonywania funkcji 

cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

dnieniem konsekwencji rachunkowych 

ą istotnych warunków 

niezwłocznie zawiadamiając 

 kierował przy wyborze oferty, 

dzie stosował nw. kryteria: 

 36 miesięcy oraz nie 

cy. Wobec tego Wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji i 

0 miesięcy. Ilość należy 

cach. Brak deklaracji Wykonawcy w formularzu oferty, 

cy potraktuje jak zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi, tj. 36 

dzie obliczona według wzoru podanego niżej. 

dzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej 

enie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, 

ść punktów 

dzie ustalana poprzez wyliczenie 

kojmi oferty badanej do maksymalnego ustalonego przez 

enie uzyskanego wyniku przez znaczenie 

0  = ilość punktów 



 

 

             maksymalny ustalony przez Zamawiaj
 okres gwarancji i r

 
Uwaga: 

a) Zamawiający odrzuci ofert

gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy okres gwarancji i r

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie okre

Zamawiający przyjmie i

c) W przypadku podania przez wykonawc

miesięcy, do oceny i porównania ofert zostanie przyj

cy, natomiast do rozlicze

Wykonawcę w ofercie.

4) Ogólna ocena wynikać będzie z sumy ocen cz

w pkt. 2 i 3 i równać się będzie: 

 

(C + G)  

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która przedstawia 

oraz kryterium „Okres gwarancji

6) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oc

ofert wybiera ofertę z niższ

7) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej poniewa

samej cenie i terminie gwarancji, zamawiaj

do złożenia w terminie okre

8) Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mog

zaoferowane w złożonych ofertach.

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zosta
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) O wyniku postępowania zostan

2)  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

a) wyborze najkorzystniejszej 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert

wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy wykonawców, kt

w każdym kryterium oceny ofert i ł

b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego mo

e) nieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) Wybrany wykonawca jest zobowi

wyznaczonym przez Zamawiaj

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je

aksymalny ustalony przez Zamawiającego 
kres gwarancji i rękojmi (60 miesięcy) 

uci ofertę Wykonawcy na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy w sytuacji, 

gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy okres gwarancji i rękojmi krótszy ni

W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie okresu gwarancji i r

cy przyjmie iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji i r

W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi dłu

cy, do oceny i porównania ofert zostanie przyjęty okres gwarancji i r

cy, natomiast do rozliczeń wynikających z umowy, zostanie przyję
 w ofercie. 

dzie z sumy ocen częściowych, dokonanych w sposób okre

dzie:  

 zostanie uznana ta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

oraz kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” - uzyska więc najwyższą ilo

 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub wi

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiaj

szą ceną. 

 oferty najkorzystniejszej ponieważ zostaną zło

samej cenie i terminie gwarancji, zamawiający wzywa wykonawców, którzy zło

enia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

cy oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowa

onych ofertach. 

ciach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofer
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

powania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy zło

informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy zło

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imi

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacj

dym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzi

c uzasadnienie faktyczne i prawne, 

lonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

powania, 

faktyczne i prawne. 

wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiado
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rt. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy w sytuacji, 

kojmi krótszy niż 36 miesięcy, 

li w ofercie okresu gwarancji i rękojmi, 

ancji i rękojmi 36 miesięcy, 

kojmi dłuższego niż 60 

ty okres gwarancji i rękojmi 60 m-

ęty okres podany przez 

ych w sposób określony 

najkorzystniejszy bilans ceny 

 ilość punktów. 

e dwie lub więcej ofert 

eny ofert, zamawiający spośród tych 

 złożone oferty o takiej 

cy wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

cego ofert dodatkowych. 

 zaoferować cen wyższych niż 

 dopełnione po wyborze oferty w celu 

 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

ę i nazwisko, siedzibę 
 wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

e punktację przyznaną ofertom 

c uzasadnienie faktyczne 

powania o udzielenie zamówienia, 

lonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa 

zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

 5 dni od dnia przesłania 

eli zawiadomienie to zostało 



 

 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

jeżeli zostało przesłane w inny sposób

4)  Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy przed upływem 

powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówie

oferta. 

5) Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawc

Podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiaj

5) Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystn

może zostać wezwany przez Zamawiaj

a)  dostarczenia Zamawiaj

finansowego – załącznik nr 1 do umowy

b)  w przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczenia

Wykonawców. 

 

24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia nale
Zabezpieczenie służy pokryciu roszcze

umowy.  

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie nale

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysoko

ofertowej brutto;  

2) Wybrany Wykonawca zobowi

umowy nie później, niż w dniu zawarcia umowy;

3) Zabezpieczenie należytego wyk

Wykonawcy w jednej lub w kilku formach okre

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieni

zamawiającego rachunek bankowy Zamawiaj

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieni

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj

pieniądzu z odsetkami wynikaj

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy;

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w po

poręczenie powinny być
Rzeczpospolitej Polskiej oraz powinno zawiera

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie 

wykonania umowy, Zamawiaj

ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp;

8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si

ustawy Pzp; 

9) Zamawiający dokonuje podziału wysoko

następujący sposób: 

a) 100% wysokości zabezpieczenia 

rodków komunikacji elektronicznej, albo nie wcze

eli zostało przesłane w inny sposób. 

cy ma prawo do zawarcia umowy przed upływem terminów, o których mowa 

powaniu o udzielenie zamówienia zostanie zło

cy ustali w porozumieniu z Wykonawcą miejsce i termin podpisania umowy. 

puje w siedzibie Zamawiającego. 

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystn

 wezwany przez Zamawiającego do: 

Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo

cznik nr 1 do umowy, 

enia oferty wspólnej dostarczenia umowy reguluj

ce zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
y pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienale

cy ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej 

powania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysoko

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie nale

 w dniu zawarcia umowy; 

ytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego z oznaczeniem tytułu zamówienia.

eli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

dzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na który

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

dzy na rachunek bankowy Wykonawcy; 

eli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia 

ć bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz powinno zawierać zobowiązanie do 

czenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”; 

eli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia nale

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsz

ci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp; 

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si

cy dokonuje podziału wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

ci zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy
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, albo nie wcześniej niż 10 dni - 

terminów, o których mowa 

nia zostanie złożona tylko jedna 

 miejsce i termin podpisania umowy. 

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

harmonogramu rzeczowo-

regulującej współpracę 

ytego wykonania umowy.  
 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

ytego wykonania umowy zawartej  

powania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny 

 zabezpieczenie należytego wykonania 

 wniesione według wyboru 

lonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp; 

dzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez 

znaczeniem tytułu zamówienia. 

cy przechowuje je na 

cy zwraca zabezpieczenie wniesione w 

cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

czenia gwarancja lub 

arunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium 

zanie do „zapłacenia kwoty 

zabezpieczenia należytego 

 najkorzystniejszą spośród pozostałych 

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 

ytego wykonania umowy w 

ia umowy; 



 

 

b) 30% wysokości zabezpieczenia z tytułu r

 

25. Umowa. 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy stanowi

Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w nast

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  nast

okoliczności: 

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odst

b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w 

projektowych, konieczno

w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot 

umowy, 

c) w przypadku konieczno

w ust. 2, 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmian

podatkowego maj

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a 

cenotwórcze wynikaj

zastosowane zostaną
i niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD

rozliczeniowym (Sekocenbud 

2) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z nast

okoliczności: 

a) braku rozwiązań projektowych, konieczno

projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowi

przedmiot zamówienia, przy czym przedłu

nastąpi o liczbę dni nie

oraz do przeprowadzenia uzgodnie

opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez wła

b) odmowa udostępnienia przez wła

inwestycji, 

c) koniecznością wykonania dodatkowych bada

wykonania dodatkowych bada

bądź uzgodnień zwi

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których 

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuk

Wykonawca wyka

realizacji zadania, 

e) potrzeby wykonania prac

f) zmiany będące nast

spowodowały niezawinione i niemo

opóźnienie, w szczególno

- wstrzymania robót prze

ci zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady. 

enia umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

eli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustale

ci oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

 publicznych, w następujących przypadkach: 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  nast

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji cz

zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwi

projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian

w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot 

w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których m

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmian

podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT 

dzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

aneksu do umowy. 

a prac, o których mowa w lit. a – c będą stosowane ceny i składniki 

cenotwórcze wynikające z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników 

ą pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR

i niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie 

rozliczeniowym (Sekocenbud – w zakresie cen materiałów i sprzę
Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z nast

 projektowych, konieczności wprowadzenia w 

projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian 

cych wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowi

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

 dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 

ciwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,

pnienia przez właścicieli nieruchomości 

 wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezb

wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji 

 związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których 

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuk

Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemo

 

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji cz

ce następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiaj

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawc

nienie, w szczególności: 

wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
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do SIWZ. 

 zmiany ustaleń zawartej 

ci oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  następujących 

pienia od realizacji części robót, 

ci z powodu braku rozwiązań 

dów lub wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot 

 dodatkowych, o których mowa 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa 

 podatku VAT. Zmiana stawki VAT 

dzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

 stosowane ceny i składniki 

ce z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników 

a podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów 

cego w danym okresie 

ętu). 

Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

ci wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian 

cych wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących 

enie terminu realizacji zamówienia 

 do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

ciwymi organami, uzyskania 

ciwe organy, 

do celów realizacji 

 lub ekspertyz, o czas niezbędny do 

 lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji 

 lub ekspertyz, 

pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których 

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile 

redni wpływ na niemożliwość 

pienia od realizacji części prac, 

cych po stronie Zamawiającego, które 

cia przez Wykonawcę 



 

 

- wystąpienia zdarze

niezależnych od Wykonawcy,

g) w przypadku wyst

o których mowa w ust. 2, które b

i zakończenia robót obj

h) inne przyczyny zewn

skutkujące brakiem mo

innych czynności przewidzianych umow

i niemożliwe do unikni

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawc

na skutek przyczyn le

złożona przez Wykonawc

i konieczne było podj

środków finansowych umo

wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim 

przypadku możliwe jest wydł

maksymalnie o czas, jaki min

dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczno

wykonania umowy mo

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób nale

okres trwania tych okoliczno

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególno

a) Zmiany technologii 

rozwiązań technicznych lub materiałowych powoduj

efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwi

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych

terminu realizacji zamówienia, unikni

przedmiotu umowy,

b) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi

technicznych lub materiałowych ze wzgl

c) Zmiany w zakresie dostarczanych urz

Wykonawca nie jest w stanie naby

materiału np.: w zwi

materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urz

ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawc

musi charakteryzowa

w SIWZ i Zamawiaj

4) Pozostałe zmiany spowodowane nast

a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

oświadczył, iż wykona umow

umową oraz zapisami wynikaj

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowi

zasoby Wykonawca powoływał si

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w post

art. 22 ust. 1b,  na wniosek

przez Wykonawc

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ni

postępowania o udzielenie zamówienia,

pienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia 

nych od Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia/konieczności wykonania zamówie

o których mowa w ust. 2, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania

czenia robót objętych umową, 
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

ce brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

ci przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione

e do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie terminu zwi

na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególno

ona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finanso

i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 

rodków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawc

ło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim 

liwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy 

maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu zwi

dnia zawarcia umowy. 

pienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej wy

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezb

czenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłu

okres trwania tych okoliczności. 

Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okoliczno

Zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych 

 technicznych lub materiałowych powodujących: osi

szych kosztach wykonania zamówienia, zwi

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie 

terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania 

przedmiotu umowy, 

 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowią
Zmiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów w przypadku, gdy 

Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urz

materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urz

produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urz

ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę
musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami ni

w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, 
Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

cej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

 wykona umowę osobiści, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawart

 oraz zapisami wynikającymi z ustawy, 

iany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowi

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 i 2,

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1b,  na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmian

przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

powania o udzielenie zamówienia, 
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 w realizacji zamówienia 

wykonania zamówień dodatkowych, 

dne do prawidłowego wykonania 

cego oraz Wykonawcy 

ci prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

które spowodowały niezawinione 

 po upływie terminu związania ofertą, 
cego (w szczególności gdy oferta 

ci finansowe Zamawiającego 

cych do zabezpieczenia dodatkowych 

cych zawarcie umowy z Wykonawcą), co 

ło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim 

enie terminu lub terminów wykonania umowy 

ł od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do 

ci wymienionej wyżej termin 

eniu o czas niezbędny do 

yty, nie dłużej jednak niż 

cymi okolicznościami: 

ci poprzez zastosowanie innych 

cych: osiągnięcie wymaganego 

szych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, 

wykonanych robót, skrócenie 

cie niewykonania lub wadliwego wykonania 

 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
ązującego prawa, 

, materiałów w przypadku, gdy 

 na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, 

dzenia lub elementu urządzenia, 

produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub 

ę urządzenie, materiał 

szymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były 

cej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

ci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartą 

iany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego 

lonych w art. 22 ust. 1 i 2, 

powaniu, o których mowa w 

 zmianę, po wykazaniu 

 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

 wymagany w trakcie 



 

 

c) zmiany podwykonawców oraz zakres

Wykonawca wykonuje umow

przesłanek wynikaj

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiaj

(np. osoby odpowiedzialne za r

e) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy b

f) zmiany warunków płatno

i niezbędna dla Zamawiaj

g) zmiany powszechnie obowi

bezpośredni wpływ na realizacj

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mo

wprowadzenie odbiorów i rozlicze

i) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, 

Zamawiający poza możliwości

ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówie

dokonywania zmian postanowie

dokonano wyboru Wykonawcy tak

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nie obj

i zostały spełnione łącznie nast

a) zmiana wykonawcy nie mo

technicznych, w szczególno

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotn

kosztów dla zamawiaj

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto

pierwotnie w umowie;

2) zostały spełnione łącznie nast

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okoliczno

zamawiający, działaj

b) wartość zmiany nie przekracza 50% warto

w umowie; 

3) zmiany, niezależnie od ich warto

1e ustawy Prawo zamówie

4) łączna wartość zmian jest mniejsza ni

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie

wartości zamówienia okre

Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje si

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu, 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zacho

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby

o udzielenie zamówienia, to w tym post

inni wykonawcy lub przyj

b) zmiana narusza równowag

nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 

z umowy, 

zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu 

przesłanek wynikających z SIWZ, umowy lub ustawy, 

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego za uprzednią zgod

(np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), 

przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu,

zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta b

dna dla Zamawiającego, 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresi

redni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mo

wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 

dnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiaj

cią zmian, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 144 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje równie

dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy także w następujących okolicznościach: 

 realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały si

cznie następujące warunki: 

zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjno

tu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwi

kosztów dla zamawiającego, 

dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okre

pierwotnie w umowie; 

cznie następujące warunki: 

 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno

cy, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzie

 zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okre

nie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust. 

1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 

ci zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nast

zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w post

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogli wzi

inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowi
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u podwykonawstwa w przypadku, gdy 

 przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu 

 zgodą Zamawiającego 

 zmiana adresu, 

e zmiana ta będzie korzystna 

cych przepisów prawa w zakresie mającym 

wiadczenia stron umowy, 

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie 

ystne dla Zamawiającego. 

 zmian, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 144 

 publicznych, przewiduje również możliwość 
ty, na podstawie której 

 realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

owym, o ile stały się niezbędne 

 dokonana z powodów ekonomicznych lub 

ci lub interoperacyjności 

tu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

 lub znaczne zwiększenie 

ci zamówienia określonej 

 zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

, nie mógł przewidzieć, 
amówienia określonej pierwotnie 

 istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust. 

lone w przepisach wydanych na 

 publicznych i jest mniejsza od 15% 

zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

dzi co najmniej jedna z następujących 

były postawione w postępowaniu 

liby lub mogli wziąć udział 

 wykonawcy w sposób 

 i zobowiązań wynikający 



 

 

Podstawą uzasadnionego przedłu

Wykonawcę ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczno

prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powy

przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłu

umowy. 

W przypadku wystąpienia okoliczno

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian ustale

uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w f

 

26. Środki ochrony prawnej. 
 

1) Środki ochrony prawnej przysługuj

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mo

naruszenia przez Zamawiającego 

2) Dla zamówień o wartości mniejszej ni

art.11 ust.8 przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art.180 ust.2 

pkt.2-4 Pzp wyłącznie w przypad

a) określenia warunków udziału w post

b) wykluczenia odwołują
c) odrzucenia oferty odwołuj

d) opisu przedmiotu zamówienia

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) Wykonawca może w terminie 

Zamawiającego  o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowi

przysługuje odwołanie. W pr

powtarza czynność albo dokonuje czynno

czynności, te nie przysługuje odwołanie, z zastrze

4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej st

odwoławczego przysługuje skarga wnoszona do s

Zamawiającego, wnoszona za po

7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby

5) W sprawie środków ochrony prawnej dost

zamówienia publicznego stosuje si

ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

27. Postanowienia końcowe. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne r

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wi

56-160 Wińsko 

 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w 

71 380 42 18; 

 uzasadnionego przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez 

 ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczno

prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyższe okoliczności potwierdzone ka

cego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do 

pienia okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale, 

cemu przysługuje prawo do zmian ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za 

uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. 

 

rodki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, je

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponie

cego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

ci mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art.180 ust.2 

cznie w przypadku czynności dotyczących: 

lenia warunków udziału w postępowaniu, 

ącego z postępowania o udzielenie zamówienia,

drzucenia oferty odwołującego, 

pisu przedmiotu zamówienia, 

yboru najkorzystniejszej oferty. 

e w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa

cego  o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podj

ci, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 

przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiaj

 albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. Na 

ci, te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom post

odwoławczego przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego, wła

cego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 

czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. 

rodków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postę
zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. 

 publicznych. 

dnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

dalej „RODO”, informuję, że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wińsko, Plac Wolno

ochrony danych osobowych w Gminie Wiń
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t zgłoszenie przerwania prac przez 

 ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczności wykonania 

ci potwierdzone każdorazowo 

pi w oparciu o aneks do 

ci, o których mowa w niniejszym rozdziale, 

 zawartej umowy w zakresie, który uzna za 

e innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

e ponieść szkodę w wyniku 

 publicznych. 

lone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art.180 ust.2 

powania o udzielenie zamówienia, 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
ci podjętej przez niego lub 

zany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 

ci przekazanej informacji Zamawiający 

c o tym Wykonawców. Na 

ronom oraz uczestnikom postępowania 

gowego, właściwego dla siedziby 

rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 

ępowaniu o udzielenie 

rodki ochrony prawnej, art. 179 i nast. 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

sko, Plac Wolności 2,  

ńsko: iod@winsko.pl, 



 

 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b

zostanie dokumentacja post

stycznia 2004 r. – Prawo zam

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe b

okres 4 lat od dnia zakończenia post

umowy przekracza 4 lata, ok

 obowiązek podania przez Pani

dotyczących jest wymogiem ustawowym okre

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówie

niepodania określonych danych wynikaj

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO 

dotyczących; 

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo 

danych osobowych z zastrze

RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstaw
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

publicznych (Dz.U. z 2019 r

 
 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

3. Oświadczenie Wykonawcy dotycz

4. Oświadczenie Wykonawcy 

5. Wykaz robót budowlanych 

6. Wzór umowy – zał. nr 6

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

powaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

trybie przetargu nieograniczonego; 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udost

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

czenia postępowania o udzielenie zamówienia, a je

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

zek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpo

cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwi

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

lonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

nie przysługuje Pani/Panu: 

rt. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
 podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

. poz. 1843) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Formularz ofertowy - zał. nr 1  

wiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w post

wiadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z post

wiadczenie Wykonawcy – grupa kapitałowa – zał. nr 4 

Wykaz robót budowlanych – zał. nr 5 

zał. nr 6 
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 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

powaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZR.271.37.2020 

 osoby lub podmioty, którym udostępniona 

powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

z. 1843), dalej „ustawa 

 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

powania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

res przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

lonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

nia publicznego; konsekwencje 

 podejmowane w sposób 

pu do danych osobowych Pani/Pana 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

dania od administratora ograniczenia przetwarzania 

adków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

ących narusza przepisy 

cia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
a Pani/Pana danych osobowych 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

udziału w postępowaniu - zał. nr 2. 

ce przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 3 



 

 

7. Zobowiązanie innego podmiotu 

8. Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu zobowi

9. Projekt budowlano-

 

zanie innego podmiotu – zał. nr 7 

wiadczenie Wykonawcy/podmiotu zobowiązanego – zał. nr 8 

-wykonawczy placu zabaw 

Zatwierdzam 
Wójt Gminy Wi
/-/ Jolanta Kryso
Wińsko, dn. 06.08.
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iny Wińsko 
Jolanta Krysowata - Zielnica 

06.08.2020 r. 
 
 


