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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

dla zadania pn.  

 

„Budowa gminnego placu zabaw w Kobiórze przy ul. Łukowej na działce nr 1437/32” 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5 186 000 Euro, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu: 

10.09.2014r. 

 

Wójt Gminy Kobiór 

mgr Stefan Ryt 
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1 ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Kobiór  
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór 

REGON: 276257707, NIP: 638-17-91-816 
tel./fax: 32-218-81-82, 32-218-82-88, 32-218-85-29 

www.kobior.pl, www.bip.kobior.pl,  

Godziny urzędowania:   

poniedziałek-środa  07:30-15:30 
czwartek   07:30-17:00 
piątek    07:30-14:00 
 

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

 

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1  Przedmiot zamówienia: 

„Budowa gminnego placu zabaw w Kobiórze przy ul. Łukowej na działce nr 1437/32” 

CPV:  45 11 27 23 - 9  - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45 34 20 00 - 6   - Wznoszenie ogrodzeń 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na instalacji ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ze stali 
ocynkowanej na dł. 100mb oraz bramy i furtki, montażu urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, piaskownica, 
sprężynowiec, karuzela, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa), montażu urządzeń komunalnych (ławki metalowe - 
szt. 4, kosze na śmieci - szt. 3, tablica regulaminowa - szt. 1) 

 

3.2 Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby 
traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, 
itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm 
i przepisów oraz założone parametry projektowe.  
 

4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do  25.10.2014 roku. 

5 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

5.1  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 tekst jednolity) spełniający warunki i wymagania 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5.2  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie 
wskazanymi dokumentami lub oświadczeniami: 

Lp. Nazwa dokumentu potwierdzającego: Warunek do spełnienia: Nr załącznika do 
SIWZ 

1 
AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO 
REJESTRU 

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp 
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2 
Informacja z krajowego rejestru karnego - art.24 
ust.1 pkt 4-8 Pzp. 

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp   

3 
Informacja z krajowego rejestru karnego - art.24 
ust.1 pkt 9 Pzp. 

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp   

4 
WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ 
ZAMÓWIENIE 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować osobami posiadającymi uprawnienia kierownika robót w zakresie 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej . 

5 i 6 

5 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie 
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  trzy  
zadania odpowiadające  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany 
przez osobę/y uprawnioną wykaz,  w którym zostaną  ujęte przynajmniej trzy  zadania o 
wartości minimum 50.000,00 zł brutto każde , w zakresie budowy placów zabaw z 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 
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6 
Zaświadczenie z właściwego organu 
podatkowego oraz ZUS, KRUS 

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp   

5.3  Wszystkie oświadczenia należy załączyć do oferty w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione. 

5.4  Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy, a w konsekwencji odrzuceniem oferty. 

5.5  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:  Sprawdzanie w/w warunków 
udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń 
wg zasady:  spełnia/nie spełnia. 

5.6  Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 

 

6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.1  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub oświadczenia: 

Lp. Nazwa dokumentu potwierdzającego: Wymagany dokument: Nr załącznika do 
SIWZ 

1 AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
 

2 Informacja z krajowego rejestru karnego - art.24 
ust.1 pkt 4-8 Pzp. 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
 

3 Informacja z krajowego rejestru karnego - art.24 
ust.1 pkt 9 Pzp. 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
 

4 WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ 
ZAMÓWIENIE 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować osobami posiadającymi uprawnienia kierownika robót w zakresie specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. 

Nr 5 
Nr 6 

5 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie 
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  trzy  zadania 
odpowiadające  swoim rodzajem  i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających,  że roboty te zostały wykonane należycie. 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany przez 
osobę/y uprawnioną wykaz,  w którym zostaną  ujęte przynajmniej trzy  zadania o wartości 
minimum 50.000,00 zł brutto każde , w zakresie budowy placów zabaw wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 

 
Nr 3 

6 ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ORGANU 
PODATKOWEGO ORAZ ZUS, KRUS 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
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składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

7 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp 
Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

Nr 2 

6.2   Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej 
stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

6.3   W zakresie dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku poz. 231 z późniejszymi zmianami). 

 

7  POZOSTAŁE WARUNKI SIWZ 

7.1  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia zostaną odrzucone. 

 7.2  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 7.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 7.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 7.5  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 7.6 Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Pzp. 

 7.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich. 

 7.8  Do oferty Wykonawca musi załączyć również następujące dokumenty lub oświadczenia: 

Lp. Nazwa dokumentu: Wymagany dokument: Nr załącznika 
do SIWZ 

1 Pełnomocnictwo z art.23 ust.2 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienie przedkładają pełnomocnictwo 
do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych.  

2 Oświadczenie o podwykonawcach 

Oświadczenie należy wypełnić, podpisać przez osobę uprawniona i w oryginale załączyć do 
oferty. 

W przypadku wykonania zamówienia własnymi siłami należy na oświadczeniu umieścić 
stosowny zapis. 

4 

3 Druk oferta na roboty budowlane Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. 1 

4 Kserokopia wadium Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium ma być podpisana za zgodność 
z oryginałem.  

5 Kosztorys ofertowy uproszczony   

 

8 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

8.1  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  przekazują pisemnie lub faksem. 

8.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Faks z potwierdzeniem jego otrzymania 
będzie równoznaczny z zachowaniem formy pisemnej. 
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8.3. Siwz wraz ze wszelkimi zawiadomieniami i pytaniami o wyjaśnienie treści siwz  Zamawiający udostępnia 
na stronie internetowej www.bip.kobior.pl 

8.4 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 
określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

8.5  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał siwz, 
bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

 8.6 Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

 8.7 Zamawiający ma prawo przed terminem składania ofert do zmiany siwz zgodnie z art. 38 ust. 4-6 ustawy Pzp. 

 8.8 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: inż. Janusz Mazur, tel. 32-218-81-82  wew. 41, e -
 mail: gk@kobior.pl 

 

9  WADIUM: 

 9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset zł) 

 9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia  25.09.2014 do godz. 10:00. 

 9.3 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, dokument należy złożyć w sekretariacie Urzędu 
Gminy Kobiór, z zachowaniem określonego wyżej terminu. 

 9.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (depozyty): 
19 8448 0004 0017 6154 2024 0235; liczy się data wpływu środków na konto Zamawiającego. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275) 

9.5  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 

9.6  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia żądano. 

9.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami art. 46 ust 4a i 5 ustawy - Pzp. 
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy zastosować w gwarancji zapisy dotyczące 
zatrzymania wadium zawarte w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

10  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

10 .1  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

10.2  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.3  Zamawiający co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do 
Wykonawców o    wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

10.4  Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 

 

11  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 
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11.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

11.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  

11.3 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle 
według postanowień niniejszej Specyfikacji.  

11.4 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej 
Specyfikacji.  

11.5 Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź 
niezmywalnym atramentem.  

11.7 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone 
w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone 
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony winny być parafowane.  

11.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę 
i opatrzone datami ich dokonania.  

11.9 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.  

11.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego, oraz opisaną 
w następujący sposób:  

„Oferta na realizację zadania pn: „Budowa gminnego placu zabaw w Kobiórze przy ul. Łukowej 
na działce nr 1437/32” 

Nie otwierać przed  25.09.2014r. godzina 10:15”. 

Kopertę należy ponadto opisać danymi Wykonawcy. 

11.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę   wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.10 oraz 
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

11.12 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. 2013r.  poz. 907). 
 

12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr: do dnia 25.09.2014r. do godz. 10:00. 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania 
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

12.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  w dniu  25.09.2014r,  o godz. 10:15,  
w siedzibie Zamawiającego, sala narad na parterze budynku. 
 

13  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

13.1 Cenę oferty należy podać brutto i netto w złotych polskich,  

13.2 Podstawą do wyliczenia ceny oferty są: Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
odbioru Robót Budowlanych, pomocniczo – przedmiary robót. Do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys 
ofertowy. 

13.3 Dodatkowe koszty związane między innymi z  wykonaniem oznakowania na czas prowadzonych robót, obsługi 
laboratoryjnej niezbędnej do realizacji zamówienia, badaniem zagęszczenia gruntu każdej zabudowanej warstwy 
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konstrukcyjnej oraz próbek materiałów zabudowanych, obsługą geodezyjną budowy, a także  ubezpieczeniem budowy, 
należy wkalkulować w cenę oferty. 

13.4 Zamawiający w przypadku poprawienia omyłek rachunkowych będzie stosował z zasady wskazane poniżej:  

− zamawiający poprawia omyłki w ofertach zgodnie z zasadami   określonym w art. 87 ustawy Pzp. 
− zamawiający uznaje, iż nie podlegają poprawieniu inne omyłki nie powodujące istotnej zmiany w treści ofert tj.: 

o dotyczące nazwy przedmiotu zamówienia; 
o rozbieżności ceny brutto i netto oraz VAT-u wyrażonej cyfrą a dookreślenia słownego ceny; 
o termin realizacji zamówienia; 
o udzielonej gwarancji i rękojmi; 
o warunków płatności; 
o terminu związania ofertą; 
o oznaczenie Wykonawcy i osób podpisujących ofertę; 

13.5 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia do wyrażenia zgody na 
poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze siwz nie powodujących istotnych zmian w treści 
oferty. 

 

14 KRYTERIA WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

14.1  Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 
14.2  Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( C min/C of ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - C min - najniższa spośród wszystkich nie odrzuconych ofert. 

 - C of. - podana w ofercie rozpatrywanej. 

14.3 Oferta z najniższą ceną brutto spełniająca warunki i zapisy wymagane niniejszą siwz oraz ustawą PZP zostanie 
uznana za najkorzystniejszą i otrzyma 100 punktów.  

14.4 Pozostałe oferty zostaną oceniane wg powyższego wzoru. 

 

15 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
wyżej kryterium oceny ofert. 

15.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy:  

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  
c) podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
i uzasadnienie jej wyboru, 
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− wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

− wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne  

15.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 
2 ustawy pzp, albo po upływie 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

15.5 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 15.4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

− została złożona tylko jedna oferta; 

− nie odrzucono żadnej oferty; 

− nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

15.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

16.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto.  

16.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

− pieniądzu; 

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

− gwarancjach bankowych; 

− gwarancjach ubezpieczeniowych; 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5   pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

16.3  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 

16.4  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w pkt Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

16.5  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

16.6  Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył wzór gwarancji celem 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 

17  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

17.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji. 

17.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru zgodnie z § 16 wzoru umowy. 
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18  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w art. 180 ustawy pzp. 

 

19  INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907). 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

2. załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 

3. wykaz robót wykonanych w okresie do 5 lat przed wszczęciem  niniejszego postępowania  

4. oświadczenie o powierzeniu zadań innym podmiotom 

5. wykaz osób z „uprawnieniami” które będą realizowały zadanie 

6. oświadczenie o dysponowaniu osobami z „uprawnieniami” 

7. wzór umowy na roboty budowlane; 

8. przedmiar robót; 

9. dokumentacja projektowa; 

10. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 


