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Rozdział I. Postanowienia ogólne  
 
1. Zamawiaj ący: 

Gmina Sitkówka – Nowiny 
ul. Białe Zagł ębie 25,  26-052 Nowiny  

 
tel.: 41 347 – 50 – 00 ,   fax.: 41 347 – 50 – 11  
adres strony internetowej: http:// www.bip.nowiny.com.pl 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ); cyt. dalej  jako: Pzp, w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

 

2. Prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 
Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Drogownictwa i Inwestycji, pok. 
Nr 38-40, II piętro, 
tel. ( 41) 347 – 50 – 80, 82,83, fax ( 41) 347 – 50 – 11.  
 

3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie 
o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
 
Rozdział II. Przedmiot zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  
 

„Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w msc. Kowala, gm. Sitkówka – 
Nowiny, woj. Świętokrzyskie”  
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w msc. 
Kowala, gm. Sitkówka -Nowiny. Plac zabaw położony jest w pobliżu boiska do koszykówki 
sąsiadującego z budynkiem Szkoły Podstawowej. Teren szkoły jest zagospodarowany i 
ogrodzony, znajdują się w jego obrębie ciągi piesze. 

 
Powierzchnia placu zabaw : ok. 390 m² 
Powierzchnia nawierzchni piaszczystej: ok. 170 m2 
 

Plac w kształcie nieregularnego wielokąta, co wynika z uwarunkowań terenowych – 
wymagana odległość od linii rozgraniczającej drogi (10m) oraz usytuowania boiska do 
koszykówki, stacji meteorologicznej i małej jodły – „drzewka papieskiego”. Zaprojektowano 
ogrodzenie stacji meteorologicznej wysokości ok. 0,3 m – palisada drewnianej dług. 13,2 mb, na 
słupkach drewnianych. Wyposażenie placu stanowi będą: piaskownica, huśtawka podwójna 
ważka, karuzela krzesełkowa czteroramienna, bujaki sprężynowe, ścianka wspinaczkowa 
skałkowa, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy, dwie ławki, regulamin placu 
zabaw, trzy kosze na śmieci, urządzenie siłowe dla dorosłych „biegacz”. Wysokość części 
urządzeń narzuca konieczność zapewnienia pod nimi bezpiecznej nawierzchni, dopuszczającej 
upadek z wys. do 3m. Zaprojektowano nawierzchnię piaszczystą (ziarno 0,2-2 mm) grub. 40 cm. 
 
a) Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe: 
 
1. fundamenty betonowe prefabrykowane 25x25x90 cm lub beton B-25 na fundamenty słupków 

ogrodzenia, 
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2. fundamenty betonowe prefabrykowane dla urządzeń zabawowych – według wymagań 
producenta, 

3. piaskownica, 
4. huśtawka podwójna ważka, 
5. huśtawka wahadłowa łańcuchowa podwójna,  
6. karuzela czteroramienna z fotelikami, 
7. bujaki sprężynowe (2 szt.), 
8. ścianka wspinaczkowa skałkowa, 
9. zestaw zabawowy czterowieżowy, 
10. 2 ławki, 
11. regulamin placu zabaw, 
12. 3 kosze na śmieci, 
13. akcesoria montażowe (śruby, marki, złączki itp.), 
14. piasek na nawierzchnię pod urządzeniami - ziarno 0,2-2 mm, 
15. piasek na podsypkę piaskową pod fundamenty. 

 
b) Wykaz wykorzystanych przepisów i norm:  
 
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z 

późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 
690), 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 121, poz.1138), 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 

6. PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, 
7. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki, 
 
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz warunki ich realizacji zawierają : 

 
a) Projekt budowlany – wykonawczy inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw na terenie szkoły 

podstawowej w msc. Kowala, gm. Sitkówka – Nowiny, w oj. świętokrzyskie” 
Dokumentacja projektowa opracowana Biuro Usług Inżynieryjno – Technicznych „BIT”, ul. 
Śniadeckich 30/7, 25 – 366 Kielce,  stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, 
 

 Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie. Nadmienia się, że wszystkie użyte w projektach technicznych, 
przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy 
produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych 
i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji 
zamówienia. Przyjęte nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie 
są nakazem ich stosowania. 

 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów i urządzeń niż 
przyjęto w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania parametrów i standardów 
jakościowych, technicznych i estetycznych, nie gorszych niż określone w dokumentacji 
projektowej. Przy zastosowaniu rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga przedłożenia 
do formularza ofertowego w formie załącznika: kart katalogowych z opisem proponowanego 
przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego. 
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b) Przedmiar robót, który jest wył ącznie  materiałem pomocniczym  i stanowi załącznik nr 8, do 
niniejszej SIWZ. 
 

c)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załączniki nr 9,  do niniejszej 
SIWZ. 

 
d)  Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na  budowę, stanowiące 

załącznik nr 10, do niniejszej SIWZ. 
 
e) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 11,  do niniejszej SIWZ. 

 
f) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :  

- kod i nazwa CPV:  
 

45.11.10.00-0   Roboty budowlane – roboty ziemne  
45.23.33.40-4   Roboty budowlane – roboty ziemne i fundamenty pod  

     urządzenia 
36.53.52.00-2   Wyposażenie placu zabaw 
45.11.12.00-0   Przygotowanie podłoża pod urządzenia placu zabaw   

 
3. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z 

którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 

4. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się w sposób szczegółowy z 
opisem przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie 
wszystkich ( w jego ocenie) niezbędnych robót gwarantujących prawidłowe wykonanie 
zamówienia, m.in. roboty przygotowawcze, zabezpieczające, transportowe, roboty 
podstawowe i inne elementy nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania robót, w tym 
element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, koszty prac 
porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, dostarczenie dla potrzeb budowy energii 
elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, dozoru zaplecza, koszty odbiorów, koszt 
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt obsługi geodezyjnej, itp. 

5. Zamawiający informuje, że w godzinach 8.00 – 15.00 są dostępne do wglądu (po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu): program funkcjonalno – użytkowy stanowiący 
załączniki do SIWZ. W przypadku wystąpienia trudności technicznych z pobraniem ze strony 
internetowej Zamawiającego pełnej SIWZ z załącznikami, Zamawiający może wydać 
bezpłatnie pełną dokumentację w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD 

6. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z warunkami zawartymi w siwz oraz 
projektem umowy. 

 
Rozdział III. Oferty cz ęściowe i wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych na zadanie 
będące przedmiotem zamówienia. 
 
 
Rozdział IV. Zlecanie usługi podwykonawcom 
 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć 

do  wykonania podwykonawcom. 
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Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniac h uzupełniaj ących 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
 
 
Rozdział VI. Zwrot kosztów udziału w post ępowaniu.  
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
  
 
Rozdział VII. Termin realizacji zamówienia 
 
Termin realizacji całości zamówienia – do dnia  15.10.2013r. 
 
 
Rozdział VIII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  
                        spełniania tych warunków 
 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
   
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

dotyczące: 
 
a) posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 

jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania ; 
 
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  (wymienionego w rozdz. IX pkt 2  ppkt a); 
 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń dokumentów 
wymienionych w rodz. IX pkt. 2 ppkt a) niniejszej siwz. 

 

b) posiadania wiedzy i do świadczenia ; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej dwóch robót budowlanych  
polegaj ące na budowie placu zabaw o warto ści co najmniej 100 000,00 zł brutto ka żda 
wraz z załączeniem dowodów , że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w rodz. IX pkt. 2 ppkt b) niniejszej siwz. 

 
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia ; 
 

Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku: 
 

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 
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Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych 
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.   

 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w rozdz. IX pkt. 2 ppkt. c) i d) niniejszej siwz. 

 
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej ; 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  (wymienionego w rozdz. IX pkt 2  ppkt a); 
 
Uwaga! 
Zgodnie z art.26 ust.2b Pzp Wykonawca mo że polega ć na wiedzy i do świadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówien ia lub zdolno ściach finansowych 
innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiaj ąc w tym celu  pisemne 
zobowi ązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ni ezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
1.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust1 Pzp. 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, 
zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda dokumentów i informacji Wykonawcy dotyczących w szczególności: 
- zakresu dost ępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, pr zez wykonawc ę, przy 
 wykonywaniu zamówienia,  
-  charakteru stosunku, jaki b ędzie ł ączył wykonawc ę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wyk onywaniu zamówienia 

 
2. Spełniaj ą warunek udziału w post ępowaniu dotycz ący braku podstaw do wykluczenia z 

post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okoli cznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 Pzp . 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 
na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

wymienionego w rozdz. IX pkt. 3 ppkt. a). 
 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w powyższych 
punktach 1 i 2 – nie pó źniej ni ż na dzień składania ofert . 
 

3. Ocena spełniania warunków ust. 1 pkt. a), b ,  c), d) dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia– nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i  oświadczeniach 
wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej siwz. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Ocena spełniania warunku ust. 
1 pkt. b) dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumencie oraz 
poświadczeniach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX ust. 2 pkt. b) 
niniejszej s iwz. W przypadku gdy z wykazu albo poświadczenia lub oświadczenia będzie 
wynikało, że Wykonawca wykonał jakąkolwiek z usług  nieprawidłowo, po zwróceniu się do 
odpowiedniego podmiotu o dodatkowe wyjaśnienia (zgodnie z §1 ust. 5 Rozporządzenia 
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 

 
Rozdział  IX. O świadczenia i dokumenty wymagane w post ępowaniu 
 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV siwz i w terminie 
wskazanym w rozdz. XVI pkt 2:   
 
1. Wypełniony formularz ofertowy  wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do siwz. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 
2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiaj ącego w celu wykazania 

spełniania przez Wykonawc ę warunków udziału w post ępowaniu : 
 
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków okre ślonych w art. 22 ust. 1 Pzp  – wg  

wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do 
siwz, 
Wymagana forma dokumentów: 

- wykaz robót budowlanych – oryginał,  
- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone  -  oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  z oryginałem” w 
sposób opisany w rozdz.  XV pkt 1 ppkt  i), j)  siwz  

 
c) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  

odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 4 do siwz  
Wymagana forma dokumentu  – oryginał,  

 
d) oświadczenie,  że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia,  

posiadaj ą wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do siwz.   
Wymagana forma dokumentu – oryginał 

 
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj ącego w celu wykazania przez 

Wykonawc ę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnian ia warunków, o których 
mowa w art. 24  ust. 1 Pzp :  
 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania, wg wzoru określonego 
w Załączniku nr 5 do siwz. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał 
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b) aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub rejestru centralnej ewidencji i  informacji o 
działalno ści gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” w sposób 
opisany w rozdz. XV pkt 1 ppkt i), j) siwz. 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 3 ppkt b) 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym  ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na  raty  
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
 
 Składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 
 Jeżeli  kraju w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt b), 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym  określa się także osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.    
 
4. Dowód wniesienia wadium  – zgodnie z opisem w pkt XIII niniejszej siwz. 

 
5. Pisemne zobowi ązanie innych podmiotów  tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca b ędzie polegał na wiedzy 
i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówieni a tych podmiotów . 

  Wymagana forma dokumentu – oryginał    
 

6. Pełnomocnictwo  określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik. 

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 
 

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia. 

  Wymagana forma dokumentu - oryginał  
 

8. Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej  -  Lista podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do siwz. 

     Wymagana forma dokumentu – oryginał    
 
 
 Rozdział X. Udział w post ępowaniu podmiotów wyst ępuj ących wspólnie 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2. Zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników 
określa art. 366 kodeksu cywilnego. 

 
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 

Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

 
4. Wykonawcy występujący wspólnie (w ramach: konsorcjum, spółki cywilnej), każdy 

oddzielnie , musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.  

 
5. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie spełniać 

warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 
 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 

a) oddzielnie -  dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt. 3, pkt. 8 i  pkt. 6, (o ile dotyczy) siwz  
– każdy z Wykonawców  musi złożyć  oddzielnie ,  
 

b) łącznie  dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt. 1, pkt. 2 , pkt. 4,  pkt. 5, i  pkt. 7. (o ile 
dotyczy) siwz – Wykonawcy składaj ą łącznie . 

 
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w      

przypadku podmiotów, które zobowiążą się do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotycz ących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny by ć poświadczone „za zgodno ść 
z oryginałem” przez upowa żnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy lub tych 
podmiotów , w sposób wskazany w rozdz. XV pkt 1 i). 
 

8. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo takie należy złożyć wraz z ofertą.  
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

1) Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 
2) Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców)  

 
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed popisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Proponuje 
się ( w celu ułatwiane przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć między innymi 
następujące postanowienia: 

1) Wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

2) Określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zwarta ( celem tym musi 
być także zrealizowanie zamówienia), 

3) Oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

4) Podział zadań pomiędzy poszczególnymi Wykonawcami należącymi do Konsorcjum,  
5) Określenie lidera Konsorcjum (może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
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6) Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jej członków 
do czasu wykonania zamówienia,  odpowiedzialność za realizację zamówienia, za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia  oraz za wniesienie 
zabezpieczenia należytego  wykonania umowy, 

7) Zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia  oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego  wykonania 
umowy, 

8) Jeżeli jest to potrzebne ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Ne dopuszcza się składania umowy przestępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 

  
10. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem) 
 
11. Wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, 

w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub 
pełnomocnika konsorcjum. 

 
 
Rozdział XI. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami 
 
 
1. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami i składania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna               
lub faks: (41)  347 – 50 – 11. 

 

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
(zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp). 

 
3. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania. 
Jeżeli więc Wykonawca otrzyma informację faxem – proszony jest aby treść tej informacji 
odesłał niezwłocznie zwrotnie pod wskazany w pkt. 1 SIWZ numer faxu z adnotacją, że 
informacja doszła i jest czytelna, ze wskazaniem daty i godziny jej otrzymania. 
 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
treścią pisma. 

 

5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, 
 

a. Zamawiaj ący jest obowi ązany udzieli ć wyja śnień niezwłocznie, jednak nie pó źniej 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, po d warunkiem, że wniosek o 
wyja śnienie siwz wpłyn ął do zamawiaj ącego nie pó źniej ni ż do ko ńca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert, 

b. jeżeli wniosek o wyja śnienie tre ści siwz wpłyn ął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ppkt a, lub dotyczy udziel onych wyja śnień, 
zamawiaj ący mo że udzieli ć wyja śnień albo pozostawi ć wniosek bez rozpoznania, 
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c. przedłu żenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg ter minu składania 
wniosku, o którym mowa w ppkt a, 

d. Zamawiaj ący jednocze śnie przeka że treść zapytań wraz z wyja śnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieści je na stronie internetowej: (Przetargi Gminy).  
 

6. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 
adres zamawiającego: 

 

Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego,  
Drogownictwa i Inwestycji 
ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny 
tel. 41 347 – 50 – 00, fax.: 41 347-50-11. 
 

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może  przed upływem terminu do składania 
ofert, zmienić treść siwz. Dokonana zmiana siwz zostanie niezwłocznie przekazana      
wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  
http://bip.nowiny.com.pl (Przetargi) 
 
Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,      
zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień    
Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie 
wskazanej w rozdziale I niniejszej SIWZ oraz na stronie internetowej: http://bip.nowiny.com.pl 
(Przetargi). 
 
 

 Rozdział XII. Osoby uprawnione do porozumiewania s ię z wykonawcami 
  
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i spraw formalno - prawnych:  

Paweł Kaszyński, Kierownik Referatu Budownictwa, Zagospodarowania przestrzennego, , 
Drogownictwa i Inwestycji.  
 

2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalnych: 
Dorota Pyk, Samodzielny referent ds. inwestycji i zamówień publicznych  
 
 

Rozdział XIII.  Wadium 
 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 

3.000,00 zł  ( słownie złotych: trzy tysi ące złotych). 
 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 
 

1)  W przypadku  wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione 
skutecznie jedynie w przypadku uznania konta zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

2)  Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą.  

 
3. Wadium może być wniesione w: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) 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 (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 .). 

 
UWAGA:  
W przypadku wnoszenia wadium w pieni ądzu – niedopuszczalne jest dokonywanie wpłat 
gotówkowych na rachunek Zamawiaj ącego, niezale żnie od tego czy wpłata taka dokonywana byłaby 
w kasie banku prowadz ącego rachunek Zamawiaj ącego, czy te ż w innym banku. 
 

4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 
 

1) w przypadku wniesienia wadium w pieni ądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał 
lub kopia  potwierdzenia wykonania przelewu wadium po świadczona  „za zgodno ść  z 
oryginałem ” przez Wykonawcę.  

2) Wadium wnoszone w formach niepieni ężnych  należy składać w formie oryginału  w 
Kasie Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny, ul Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, II piętro, 
dodatkowo nale ży doł ączyć do oferty (spi ąć z ofert ą) jego kopi ę poświadczon ą „za 
zgodno ść z oryginałem” przez Wykonawc ę w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) 
siwz.  

 
Zaleca si ę nie spina ć w sposób trwały oryginału dokumentu wniesienia wad ium z ofert ą, 
gdy ż w przypadku zwrotu wadium, Zamawiaj ący zwraca Wykonawcy oryginał dokumentu 
wniesienia wadium.  
 
5. Wadium wnoszone w pieni ądzu  należy wpłacić przelewem  na rachunek Zamawiaj ącego:  

 
Prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Chęcinach Filia w Nowinach  Nr  82 
8493 0004 0040 0429 2160 0006 z dopiskiem:  
 

„Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w  msc. Kowala, gm. 
Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie”. 
 
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.  
 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 
 
Uwaga: 
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
 

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 

8. Zamawiaj ący zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je żeli Wykonawca w odpowiedzi  
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, ni e złożył dokumentów lub 
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oświadcze ń, lub pełnomocnictw – do zło żenia których został wezwany, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn niele żących po jego stronie.  

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została  wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

 
Rozdział XIV. Termin zwi ązania ofert ą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni . 
      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert  
 
1. Wymogi formalne: 

 
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
b) Oferta musi obejmować całość zamówienia  i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 

zawartymi w niniejszej siwz.  
 

c) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszej 
siwz w rozdziale IX pkt 2, 3, 4, 8, i  5, 6 , 7 (o ile dotyczy).  

 

d) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 
sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy 
odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do 
niniejszej siwz.  

 
e) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na 

papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. 
Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i 
podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

 
f) Zamawiaj ący uznaje, że podpisem jest: zło żony własnor ęcznie znak, z którego mo żna 

odczyta ć imię i nazwisko podpisuj ącego, a je żeli własnor ęczny znak jest nieczytelny 
lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi by ć on uzupełniony napisem (np. w formie 
odcisku stempla) , z którego mo żna odczyta ć imię i nazwisko podpisuj ącego.  
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g) Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do niniejszej 
siwz muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i 
wykonawcy w sposób wskazany w ppkt f). 

 
h) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

 
i) Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych przez wykonawcę. 
 

j) Kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w rozdz. IX ppkt 6 
siwz (pełnomocnictwo), winny być poświadczone „za zgodno ść z oryginałem”, na ka żdej 
zapisanej stronie dokumentu , przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy w 
sposób wskazany w rozdz. XV pkt 1f). 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów,  które zobowi ążą się do oddania  do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wyko naniu zamówienia, a 
podmioty te b ędą brały udział w realizacji cz ęści zamówienia, kopie dokumentów 
dotycz ących odpowiednio wykonawcy lub danego podmiotu winn y być poświadczone 
„za zgodno ść z oryginałem”  przez upowa żnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy 
lub podmiotu,  w sposób wskazany w ppkt f). 
 

k) Dokument wymieniony w rozdz. IX ppkt 6 (pełnomocnictwo)  siwz musi być załączony w 
formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. 
z 2008r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) dopuszcza się złożenie powyższego dokumentu 
poświadczonego przez notariusza. 
 

l) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w  
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób 
nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

 
m) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być 

kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 
ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 
n) Ofertę sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ  
      (Formularz ofertowy).  
 
2. Opakowanie oferty 

 
a) Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym                            

i nienaruszonym opakowaniu (kopercie) z napisem: 
 

Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny  
Sekretariat (I pi ętro) , pokój Nr 26 
ul. Białe Zagł ębie 25, 26- 052 Nowiny  
 

b) Na opakowaniu należy zamieścić następująca informację:  
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„Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w  msc. Kowala, gm. 
Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie”. 

 
Nr post ępowania: GKB – 272.535.P.13 

 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej należy podać imię i nazwisko / nazwa / firma, dokładny 
adres (siedziba) , numery telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla) – jako adres 
do korespondencji, lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 
korespondencji wpływającej do zamawiającego.  
 
c) Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być 

brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji 
wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym                     
z zapisami niniejszej siwz. 
 

d) W przypadku nieprawidłowego opakowania i oznakowania oferty Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu. 

 
 
3. Zmiana i wycofanie oferty 
 
a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania 

ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 
 

b) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 
wszystkim wymaganiom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 
„ZMIANA”. Podczas otwarcia ofert, koperty oznaczone jak wyżej zostaną otwarte w pierwszej 
kolejności.  

 
c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed 

upływem terminu do składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego    
reprezentowania, co winno być udokumentowane. 

 
 
Rozdział XVI. Miejsce  oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 

 
Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny  
ul. Białe Zagł ębie 25, 26- 052 Nowiny 
Sekretariat (I pi ętro) , pokój Nr 26,  
 
 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  30.08.2013r o godz. 10.00.  
 

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania zgodnie 
z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 
 

Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny  
ul. Białe Zagł ębie 25, 26- 052 Nowiny 

      Sala konferencyjna – I pi ętro 
 
w dniu  30.08.2013r o godz. 10.30 
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Otwarcie ofert jest jawne. 
 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 

5. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny za wykonanie zadania, terminu wykonania zamówienia i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
 
Rozdział XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 
1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym 

zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe . 
Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto ( łącznie z podatkiem VAT). 
 

2. Cenę ofertową brutto należy obliczyć w oparciu o warunki niniejszej SIWZ oraz załączony do 
niej, program funkcjonalno – użytkowy, a także zakres robót wynikających z własnej 
kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. 
 

3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie prace projektowe i roboty budowlane, których 
zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu 
technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, 
przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT. 

 
4. Przy wycenie należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, 

zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i 
potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne 
i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, zajęcia 
pasa drogowego itp.) 

 
5. W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych 

robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę 
budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa 
oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z 
realizacją zamówienia. 

 
 
Rozdział XVIII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone                   
                          rozliczenia mi ędzy zamawiaj ącym a wykonawc ą 

 
Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 
(PLN). 
 
 
Rozdział XIX. Kryteria i sposób oceny ofert 
 
1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 

najni ższa cena brutto –  waga kryterium 100 % 
 

2. Sposób oceny ofert 
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 
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                         C min. 
              C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt 
                         C bad. 

gdzie: 
C      – ilość punktów oferty badanej  
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert 
C bad. – cena oferty badanej  

 

       Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 5 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej treści. 
 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

6. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie wyrazi pisemnej zgody na poprawienie w ofercie omyłki, o której mowa w 
pkt. 5 c) siwz.  
 

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do  
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie                
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na  
wysokość ceny. 
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana    
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

8. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie  
określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą  
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 
Rozdział XX. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu  
                       zawarcia umowy w sprawie zam ówienia publicznego 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na dane zadanie Zamawiający zawiadomi  

Wykonawców którzy złożyli oferty, o: 
 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
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ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert  i 
łączną punktację. 

b) Wykonawcach, których oferty na dane zadanie zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) lub ust. 2 pkt 1) lit. a) lub ppkt 3) lit. 
a), po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.   

 
 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje   o 
których mowa w pkt. 1 a  również na stronie internetowej: 
http://bip.nowiny.com.pl (przetargi) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
wskazanej w rozdz. I pkt. 1 niniejszej siwz. 
 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do: 
 
a) wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, najpó źniej w dniu 

podpisania umowy; 
b) przedło żenia umowy reguluj ącej współprac ę Wykonawców wspólnie ubiegaj ących 

się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 
c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia u mowy i je żeli taka 

konieczno ść zaistnieje - zło żenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

d) złożenia odpowiednio do formy prawnej Wykonawcy: aktual nego odpisu z 
właściwego rejestru albo aktualnego za świadczenia o wpisie do ewidencji 
działalno ści gospodarczej w formie oryginału lub  kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę; 

e) złożenia dokumentów potwierdzaj ących uprawnienia osób wskazanych w wykazie 
(zał. nr 4 do siwz), które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
aktualnymi za świadczeniami o przynale żności do wła ściwej izby samorz ądu 
zawodowego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę; 
 

4. Termin i miejsce podpisania umowy 
 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie  
uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1. 
 
5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 11 do siwz. 

 
 

Rozdział XXI. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej oferty ( wraz 
z podatkiem VAT). 

 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem 

umowy, najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania. 
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

Uwaga: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 
przelewem  na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Nr 82 8493 0004 0040 
0429 2160 0006 w Banku Spółdzielczym O/Nowiny . 
 

4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium 
wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to 

zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami,  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

 
6.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na    

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt XXI ppkt 3 niniejszej siwz. 
 

Uwaga: 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszania jego wysokości. 

 
7. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynikać jednoznacznie 

gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, 
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 
 

8. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszej siwz. 

 
 
Rozdział XXII. Istotne dla stron postanowienia umow y 
 
1. Projekt umowy, określający szczegółowe warunki na których Zamawiający zawrze umowę w 

sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej siwz.   
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których 
mowa w § 19 projektu  umowy. 

 
 

Rozdział XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
1. Wykonawcom przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 
2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp. 
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Rozdział XXIV. Informacje ko ńcowe 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie 
Pzp, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 
 
Rozdział XXV. Wykaz zał ączników do SIWZ: 
 
 
1. Formularz oferty          - załącznik Nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp     - załącznik Nr 2 
3. Wykaz robót budowlanych         - załącznik Nr 3 
4. Wykaz osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy dot. uprawnień   - załącznik Nr 4 

osób wymienionych w wykazie       - załącznik Nr 5 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. 24 ust.1 Pzp         
6. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej   - załącznik Nr 6 
7. Projekt budowlano-wykonawczy       - załącznik Nr 7  
8. Przedmiar robót          - załącznik Nr 8 
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót      - załącznik Nr 9 
10. Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę   - załącznik Nr 10 
11. Projekt umowy         - załącznik Nr 11 

 
 

Specyfikację opracowała Komisja przetargowa: 
 
 
   Paweł Kaszyński  1. …………………………………… 
 
   Zbigniew Miechówka   2. …………………………………… 
 
   Andrzej Waśko           3. …………………………………… 
    
    
    
 
Nowiny, dnia 14.08.2013r. 


