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Nazwa i adres Zamawiającego 

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin 

Żegocin 45, 63-304 Czermin 

powiat pleszewski, województwo wielkopolskie 

tel. (62) 7416931 

NIP: 608 010 96 46,  REGON 362107861 

adres strony internetowej: www.zegocin.naszdomkultury.pl 

e-mail: zawada-zofia@wp.pl 

 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania art. 24aa (tzw. procedura odwrócona).  

W takim przypadku Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert,  

a następnie sprawdzi czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego  

w miejscowości Żegocin”.  

2. Lokalizacja inwestycji: dz. 569 ark. m. 2  obręb Żegocin (przy Zespole Szkół Publicznych  

w Żegocinie).  

3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:  

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty ziemne, 

c) budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej o całkowitych wymiarach 

23,00 x 43,00 m poprzez: 

 wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu, 

 wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu, 

 wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszyw łamanych o frakcji 4-30mm 

grubości 20 cm po zagęszczeniu, 

 wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-4 mm   (warstwa górna) o gr. 5 

cm po zagęszczeniu, 

 wykonanie fundamentów betonowych pod montaż elementów wyposażenia boiska, 

 wykonanie podkładu warstwy nośnej z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza 

poliuretanowego o grubości 35 mm, 

 wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej o grubości 14 mm  

z wymalowaniem linii boisk, 

d) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o szerokości 1,00 m wraz  

z obrzeżem betonowym o szerokości 8x30 cm poprzez: 

 mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników,  

 wykonanie ławy betonowej, 

 ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowej, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej, 

 plantowanie skarp i korony nasypów, 

 wykonanie trawników dywanowych, 

e) dostawę i montaż piłkochwytów o wysokości 5,00 m i długości 23,0m, o łącznej pow. ok. 

230,00 m
2
 poprzez: 

 wykonanie fundamentów betonowych w rozstawie osiowym maksymalnie co 4,00 m, , 

 dostawę i montaż słupków z profili aluminiowych o wymiarach 80x80 mm i 

wysokości 5,0m osadzonych w tulejach zabezpieczonych antykorozyjnie i 
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malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005 wraz z naciągami, odciągami, 

stężniami z linki stalowej ocynkowanej w osłonie z tworzywa sztucznego w kolorze 

jak siatka piłko chwytu,  

 dostawę i montaż siatki bezwęzłowej z polipropylenu odpornego na promieniowanie 

UV gr 4,0 mm o oczkach 4,5 x 4,5 cm w kolorze RAL 6005, 

f) dostawę i montaż elementów wyposażenia boiska w tym: stojaków metalowych do 

koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, dwusłupowej, przeznaczonej do montażu na 

zewnątrz, z możliwością regulacji wysokości tablicy, tablica wykonana z płyty epoksydowej  

o wym. 105x180cm, obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową ocynkowaną- 2 kpl. 

g) dostawa i montaż 2 słupków aluminiowych do tenisa osadzonych w tulejach umożliwiających 

montaż i demontaż, słupki wraz z wewnętrznym aparatem do naciągania siatki  

z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego, siatka do tenisa profesjonalna z taśmą 

ściągającą– 1 kpl. 

h) dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej o wym. 2,00x3,00m osadzonych  

w tulejach umożliwiających montaż i demontaż, z łukami składanymi z profili stalowych,  

z siatką profesjonalną, – 2 kpl.  

i) wszystkie urządzenia wyposażenia boiska muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na 

boiskach sportowych dla dzieci i młodzieży, posiadać znak bezpieczeństwa zgodnie  

z normami branżowymi,  

j) Na boisku przewidziano pola do gry w następujące dyscypliny sportowe: 

 piłka ręczna – pole gry 20.00 x 40.00 m – kolor linii biały, 

 koszykówka – pole gry 15.00 x 20.00 m – kolor linii pomarańczowy, 

 tenisa ziemnego– pole gry 8.23 x 23.77 m – kolor linii zielony. 

 

  

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY DO NATRYSKU UŻYTY ZOSTAŁ GRANULAT 

EPDM Z PRODUKCJI PIERWOTNEJ BARWIONY W MASIE.  

 

 

Zadanie względem projektu budowlanego nie obejmuje budowy odwodnienia boiska 

wielofunkcyjnego. Odwodnienie boiska zostało wykonane w 2016 r.  

 

 

4. Nawierzchnia sportowa poliuretanowo- gumowa o parametrach nie mniejszych niż: 

a) wytrzymałość na rozciąganie  (MPa) ≥ 0,60 

b) wydłużanie względne przy rozciąganiu (%) ≥ 65 

c) wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100 

d) twardość w skali Shore’a „A” 55▫± 10 

e) odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: ˂=55- mm
2
. 

Nawierzchnia musi posiadać : 

 certyfikat IAAF, 

 Atest Higieniczny PZH, 

  Aprobatę ITB, 

 aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877, 

 kartę techniczną nawierzchni wydaną przez producenta, 

 autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej. 

 

5. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy objęte proponowaną ceną ofertową: 

a) ze względu na wykonywanie robót na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Żegocinie 

roboty muszą być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci i 

młodzieży- teren inwestycji musi być bezwzględnie ogrodzony,  

b) urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych 

dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia, 

c) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

d) uzyskanie ewentualnych zezwoleń za zajęcie pasa ruchu drogowego drogi, poniesienie 

kosztów zajęcia pasa drogowego drogi, poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego, 
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e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku 

realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

f) demontaż, naprawę, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

g) wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia robót do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

h) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

i) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 

j) skompletowanie i przekazanie zmawiającemu dokumentów pozwalających ocenić 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych 

oraz innych dokumentów wynikających z przepisów budowlanych – 2 kpl., 

k) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres tj. od daty podpisania umowy 

do czasu odbioru końcowego. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 

obowiązany jest okazać dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia, 

l) odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, 

m) zapewnienie bezpiecznego przejścia pieszych i dojazdu: użytkownikom posesji 

przyległych do terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

n) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

o) w przypadku wytworzenia odpadów zapewnienia na własny koszt ich transportu do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Zamawiający 

zastrzega, by wytworzone odpady (np. gruz pochodzący z rozbiórki nawierzchni 

asfaltowej) Wykonawca unieszkodliwił poprzez przekazanie w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, 

p) uzgodnienie i potwierdzenie dokumentami ilości i właściwej utylizacji 

zdemontowanych materiałów, 

q) jako wytwarzający odpady Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.), ustawy z dn. 14.12.2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz 

uchwały Rady Gminy Czermin NR XXVII/153/17 z dnia 29 marca 2017  r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, 

r) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu budowlanego  

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego, 

s) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

t) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  

z 2017r. poz. 1332), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 

u) prowadzenie przez kierownika budowy książki obmiarów robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, 

v) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego 

różnicowego oraz map powykonawczych, 

w) poza robotami wynikającymi bezpośrednio z dokumentacji projektowej przedmiot 

umowy obejmuje wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się 

niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 
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Uwaga! 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ, dokumentacji technicznej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót 

 i kosztorysie ślepym. (załączniki nr   9 - 11 do  SIWZ). Załączony przedmiar robót i kosztorys ślepy 

ma charakter pomocniczy w stosunku do pozostałych dokumentów.   

Jeżeli w przedmiarach robót oraz dokumentacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie 

produktu lub urządzenia należy przyjąć, że za każdą nazwą są umieszone wyrazy „lub równoważne”. 

Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane  

w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Stanowią one jedynie wytyczne do zachowania odpowiednich 

standardów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym,  

w szczególności w zakresie: 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), 

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 

 parametrów technicznych (np. wydajność, wytrzymałość, trwałość, konstrukcja itp.), 

 wyglądu (struktura, faktura i barwa), 

W takim przypadku dołączone do oferty materiały powinny umożliwić stwierdzenie równoważności 

rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

Nie umieszczenie przez Wykonawcę, na etapie składania ofert informacji o propozycji 

zastosowania przy realizacji zadania innych niż przyjęto w SIWZ materiałów (urządzeń) 

pozbawią go możliwości złożenia propozycji zamiennej po zawarciu umowy. 

Wykonawca składający ofertę równoważną w przypadku wyboru jego oferty jako 

najkorzystniejszej ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.  

 

6. Nazwa i kod CPV: 45212220-4  roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 

sportowymi,  

7. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego 

robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Ustala się okres rękojmi 

równy okresowi gwarancji.  

8. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu związanego z realizacją 

przedmiotu zamówienia, dokładnie zapoznał się z treścią dokumentacji przetargowej celem 

prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.  

9. Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę: 

a) Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby w trakcie realizacji 

zamówienia, Wykonawca i Podwykonawcy zatrudniali pracowników na podstawie 

umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

b) Rodzaj czynności, których wykonanie podczas realizacji umowy musi być powierzone 

osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę: wszyscy robotnicy budowlani 

i pracownicy fizyczni wykonujące roboty objęte zakresem zamówienia określone  

w kosztorysie ślepym (załącznik nr 10 do SIWZ) m.in. w zakresie wykonywania 

wykonanie podkładu warstwy nośnej z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza 

poliuretanowego oraz nawierzchni poliuretanowej, operatorzy sprzętu, kierowcy 

samochodów ciężarowych i dostawczych.  

c) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane czynności poprzez: 

 żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 

wymogu i dokonywania ich oceny. Szczegółowy sposób dokumentowania 

zatrudnienia osób został opisany w projekcie umowy (załącznik nr 5 do 

SIWZ). 

 

 



6 

 

 

 

III. Termin realizacji zamówienia. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie do 

30.04.2018 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót musi nastąpić nie później niż w terminie 14 

dni od dnia przekazania placu budowy. 

IV. Informacje uzupełniające. 

 
1. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) została opracowana na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986) oraz aktów wykonawczych do niej.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego 

możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz 

przepisy wykonawcze do niej. 

9. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczące przedmiotu 

zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

 

 

V. Informacja o podwykonawcach. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres 

zamówienia Wykonawca wykona osobiście bez pomocy Podwykonawców. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu  

z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

7. Zamawiający określił w projekcie umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ) wymagania dotyczące 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

8. Zamawiający informuje, że obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji 

zamówienia podlegają umowy o podwykonawstwo zawarte w formie pisemnej, których 

przedmiotem są roboty budowlane (niezależnie od wartości tej umowy) oraz umowy  

o podwykonawstwo zawarte w formie pisemnej, których przedmiotem są dostawy lub usługi  
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o wartości równej lub przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zakres warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych 

warunków: 

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.  

b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe 

warunki udziału w postępowaniu t.j.: 

 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) 

 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 

350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie w oparciu o: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

b. dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 350.000 zł. 

(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wraz z dowodami 

opłacenie ubezpieczenia 

c. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającą wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert w wysokości minimum 350.000 zł.(słownie: 

trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

 

 

Dokument wskazany w lit. a. składają wszyscy Wykonawcy. Pozostałe 

dokumenty składa wyłącznie Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 

ich złożenia.  

 

c) zdolności technicznych lub zawodowych 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe 

warunki udziału w postępowaniu, t.j: 

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi 

wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem 

robotom budowlanym  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu na rzecz którego 

roboty te zostały wykonane oraz  załączy dowody określające, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu należy rozumieć ukończenie minimum 

dwóch inwestycji polegających na budowie boiska o nawierzchni 

poliuretanowej. 
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Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie w oparciu o: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

b. wykaz wykonanych robót oraz dowody określające czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dokument wskazany w lit. a. składają wszyscy Wykonawcy. Pozostałe 

dokumenty składa wyłącznie Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do 

ich złożenia.  

 

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi 

wykazać, że: 

dysponuje osobą zdolną do realizacji zamówienia t.j.: osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.: kierownikiem budowy oraz 

kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia  

w specjalności:  

 konstrukcyjno-budowlanej. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie w oparciu o: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zgodnie  

z załącznikiem nr 8 do SIWZ, 

 

Dokument wskazany w lit. a. składają wszyscy Wykonawcy. Pozostałe 

dokumenty składa wyłącznie Wykonawca wezwany przez 

Zamawiającego do ich złożenia.  

3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie.  

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

zgodnie z art. 23 ust. 2  ustawy Pzp. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do ich 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące 

wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.   

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający przed 

zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

6.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

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

stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

8. W odniesienie do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
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VII. Podstawy wykluczenia. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje następujące podstawy 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt .13 i 14 oraz pkt. 16-

21 lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za dokonaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy.  

Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czyny Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ust. 2.  

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania art. 24aa (tzw. procedura odwrócona).  

W takim przypadku Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert,  

a następnie sprawdzi czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Dokumenty należy składać dwuetapowo.  

3. Dokumenty, o których mowa w punkcie „Etap II” składane będą (na wezwanie 

Zamawiającego) przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

powinny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu na poziomach określonych przez Zamawiającego w rozdziale VII SIWZ oraz  

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

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

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

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. wykonawca, który zamierza powierzyć  

wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach  

w oświadczeniu/-ach. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia 

potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

6. Etap I 

Dokumenty składane w etapie I przez wszystkich Wykonawców: 
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1) wypełniony formularz ofertowy(OFERTA )– załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, 

4) kosztorys ofertowy w układzie przedmiaru robót wraz z zestawieniem robocizny, 

materiałów i sprzętu, 

5) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się 

wspólnie o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), 

6) informacja o Podwykonawcach, 

7) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Dokument 

zobowiązania w swej treści musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

 dane podmiotu udostępniającego zasób, 

 dane podmiotu przyjmującego zasób, 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

 charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

8) Dowód wniesienia wadium - kopia,(oryginał należy złożyć w oddzielnej kopercie 

przed upływem terminu składania ofert), 

9) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów  - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja  

z otwarcia ofert). 

 

7. Etap II 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego etap II – tylko Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza: 

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert, 

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

–załącznik nr 7 do SIWZ, 

4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – 

załącznik nr 8 do SIWZ, 

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz  ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

8) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

8. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, poprzez poleganie na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot 

trzeci nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że podmiot trzeci nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

9. Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części zamówienia, 

przedstawia (na wezwanie Zamawiającego) w odniesieniu do tych podmiotów następujące 

dokumenty: 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot 

trzeci nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że podmiot trzeci nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

10. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 
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 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnym informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wadium wymaga się w kwocie: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie o/ Czermin nr 91 8407 0003 0211 8156 2000 0001 

 

z dopiskiem: „wadium – budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Żegocin” 

 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium został załączony do 

oferty, 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego 

kopia załączona do oferty. 

5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie  niż w pieniądzu – dokument potwierdzający 

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert (w oddzielnej 

kopercie) w siedzibie Urzędu Gminy Czermin– Biuro Podawcze Urzędu Gminy Czermin, 

63-304 Czermin 47. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie 

wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 

7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 

na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w formie akceptowanej przez Zamawiającego  

w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zwróci 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 ustawy Pzp. 
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10. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

12. Zamawiający zwróci się o ponowne wniesienie wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza.  

13. 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 bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

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

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.  

 

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, któremu Zamawiający przyzna zamówienie zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

4. Całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, z zastrzeżeniem art. 

150 ust. 7-9 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 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. 

6. W przypadku wyboru formy pieniężnej, zabezpieczenie należy wpłacić przelewem na konto: 

 posiadacz rachunku: Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin 

 numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pleszewie, Oddział w Czerminie 

    nr 91 8407 0003 0211 8156 2000 0001 

 tytuł: zabezpieczenie należytego wykonania umowy – budowa boiska 

wielofunkcyjnego 
7. Inną formę zabezpieczenia należy złożyć w Biurze Podawczym  Urzędu Gminy Czermin, 

Czermin 47, 63-304 Czermin najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

8. Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie 

części:  

a) 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
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b) 30% wartości zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady) – Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

XI. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zmawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że 

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

zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   

3. Odmowa uchylenia się od prośby Zamawiającego nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania z 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.  

 

XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dotyczące przedmiotu 

zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wymagania i zalecenia ogólne. 

Złożona oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ, ustawy oraz  

z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczy ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zasady składania 

oferty wspólnej są następujące: 

a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia. 

b) Ofertę podpisuje upoważniony przedstawiciel( albo pełnomocnik) Lidera. 

c) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do jego wykluczenia oraz dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym 

danego Wykonawcy. 

d) Na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do jego 

wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie dotyczącym danego Wykonawcy. 

e) Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między 

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się a Zamawiającym będą odbywać się za 

pośrednictwem Lidera.  

f) Oświadczenia dotyczące któregoś z Wykonawców podpisuje dany Wykonawca. Jeżeli 

dokumenty składane są w formie kopii, poświadczenia jej za zgodność z oryginałem 

dokonuje ten Wykonawca, którego dotyczą. 
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g) Po wyborze oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej Zamawiający może żądać 

przedstawienia umowy regulującej współpracę danych podmiotów. 

3) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

w sposób zapewniający jej pełną czytelność. Zamawiający nie wyraża zgody na 

składanie ofert w postaci elektronicznej. 

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

5) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. 

7) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Jeśli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy 

oświadczenia i inne pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w 

oryginale i wystawione przez osobę/y reprezentującą/ce Wykonawcę albo w formie 

kopii poświadczonej notarialnie.  

8) Za czytelny podpis rozumie się złożenie podpisu w sposób umożliwiający 

jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej tj. podpis złożony 

odręcznie lub na pieczęci określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.  

9) Wszelkie oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.. 22a 

ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

10) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

11) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą lub osoba właściwie 

upoważniona. Poświadczona musi być każda zapisana strona kopii. 

12) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiające jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

13) Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. 

14) Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 

być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.  

15)   Wykonawca nie może zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania następujące informacje: nazwa (firma) i adres Wykonawcy oraz 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności. W związku z powyższym załączniki zastrzeżone należy wymienić w 

wykazie Załączników do oferty i umieścić je w oddzielnym pakiecie, spiętym, 

ponumerowanym i opatrzonym: NAZWĄ WYKONAWCY, NUMEREM SPRAWY i NAZWA 

ZADANIA oraz opisem „ZAŁĄCZNIKI ZASTRZEŻONE - O NUMERACH, NR ......... -NR ..........  

NIE ZWIĄZANYM Z OFERTĄ W SPOSÓB TRWAŁY”. 

16) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
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Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 

 i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

17) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 

jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Gminy w Czerminie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

 

Zamawiający: Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin  

Adres: Żegocin 45, 63-304 Czermin 

MIEJSCE DOSTARCZENIA OFERTY: Urząd Gminy Czermin 

                                                   Czermin 47, 63-304 Czermin 

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ZADANIE: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Żegocin”  

– ZP.271.1.2019” 

Nie otwierać przed dniem: .................2019 r. godz. 12:15 

Wykonawca: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

..... 

(nazwa i adres, numer telefonów)
 

 

 

19) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z 

dopiskiem: „ZMIANA”. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do 

składania ofert. 

 

XIV. Miejsce i termin składania ofert 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

Urząd Gminy Czermin, 63-304 Czermin 47: Biuro Podawcze  

Termin składania ofert: 12.02.2019 r. do godz. 12:00 

1) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową lub kurierską. 

2) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 84. ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Przedłużenie terminu składania ofert: 

1) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w celu umożliwienia 

Wykonawcy uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień 

lub uzupełnień dotyczących SIWZ. 

2) Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
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3) O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców 

odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.  

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Urząd Gminy Czermin, 63-304 Czermin 47: Sala Posiedzeń   

Otwarcie ofert w dniu: 12.02.2019 r. o godz. 12:15 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto w tym cenę netto oraz należny podatek VAT.  

2. Cena brutto będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. 

3. Oferta powinna zawierać propozycję łącznej ceny za całość przedmiotu zamówienia oraz 

oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji. 

4. Cena brutto oferty powinna obejmować pełen zakres zamówienia wynikający  

z dokumentacji przetargowej, ponadto uwzględniać wszystkie niezbędne koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżące po stronie Wykonawcy. Wykonawca 

zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. 

5. Cena ofertowa brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane  

z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją przetargową i SIWZ, w tym m.in. podatek 

VAT i nie ulega zmianie.  

6. Oferowana przez Wykonawcę cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 

całego przedmiotu zamówienia. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę 

i nie może jej zmienić.  

7. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę musi być w swoim zakresie tożsamy 

z przedmiarem robót pod względem ilości jednostek przedmiarowych z podaniem cen 

jednostkowych z narzutami dla poszczególnych pozycji kosztorysu, oraz z zachowaniem 

podziału na elementy wg systematyki wyszczególnionej w zestawieniu działów kosztorysu.  

8. W kosztorysie ofertowym muszą być przez Wykonawcę wyszczególnione wszystkie nośniki 

cenotwórcze, na podstawie których został sporządzony tj.: wysokość stawki roboczogodziny 

kosztorysowej, koszty ogólne (R, S), koszty zakupu (M), zysk (R, S, Ko). 

9. W/w kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do formularza ofertowego. Wykonawca 

określi ceny na wszystkie elementy zamówienia podane w przedmiarze, wg następujących 

zasad: 

1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową, 

2) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu jest ceną netto, 

3) wszystkie wartości określone w każdym kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena 

oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

4) wartość prac każdego kosztorysu ofertowego  należy obliczyć w następujący sposób:  

 Wykonawca określi ceny jednostkowe (obejmujące całość kosztów wykonania t.j. 

robociznę bezpośrednią, materiały, sprzęt, narzuty i wszelkie inne koszty 

wykonania związane z wykonaniem robót) na wszystkie roboty wymienione  

w przedmiarze,  

 Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie cen 

jednostkowych dla danej pozycji przez ilość jednostek, 

 Wykonawca zsumuje wartości wszystkich pozycji dla każdego z działów 

kosztorysu, 

5) upusty oferowane przez Wykonawcę należy zawrzeć w cenach jednostkowych.  

10. Ww. kosztorys winien zawierać następujące części składowe:  

   1)   stronę tytułową, 
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   2)   wyliczenie zgodnie z pozycjami kosztorysu,  

   3)   tabelę elementów scalonych.  

11.  W zestawieniu rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego 

Wykonawca poda kwotę netto na każdą pozycję zestawienia zgodną z wartościami  

obliczonymi w kosztorysie ofertowym. Od ceny netto każdej pozycji zestawienia Wykonawca 

naliczy podatek VAT. Wartość netto plus należny podatek VAT będzie stanowić wartość 

brutto każdej pozycji zestawienia. Ostateczną cenę ofertową stanowić będzie suma wartości 

brutto każdej pozycji zestawienia.  

12. Do porównania ofert będzie brane pod uwagę całkowite wynagrodzenie za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia przedstawione w formularzu ofertowym.  

13. W celu prawidłowego sporządzenia oferty i prawidłowego obliczenia ceny zaleca się 

przeprowadzenie wizji w terenie.  

14. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

15. Ostateczna cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy 

zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 

0-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

2. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 

 

L.p. Kryteria oceny Waga 

1.  CENA 60 % 

2.  GWARANCJA 40 % 

 

3. Sposób oceny ofert i przydzielania punktacji: 

1) Kryterium CENA (C)obliczone zostanie na podstawie wzoru: 

C=(C min / C bad) x 60 
Gdzie 

C – ilość punktów, jakie otrzyma oferta w kryterium „cena”, 

C min – najniższa cena brutto spośród ofert podlegających ocenie, 

C Bad – cena brutto badanej oferty.\ 

 

W kryterium CENA Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

2) Kryterium GWARANCJA (G) będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu 

gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

a) minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, 

b) zaproponowanie krótszego okresu gwarancji przez Wykonawcę spowoduje 

odrzucenie oferty, 

c) maksymalny możliwy okres gwarancji wskazany w ofercie nie może 

przekroczyć 60 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę 

dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, ocenie będzie podlegał okres 60 

miesięczny, 

d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych latach tj. 

36, 48 i 60 miesięcy. 

e) Punktacja w kryterium GWARANCJA przyznana zostanie wg następujących 

zasad: 

36 miesięcy – 0 pkt., 

48 miesięcy – 20 pkt., 

60 miesięcy – 40 pkt. 
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4. Suma punktów uzyskanych w kryteriach CENA i GWARANCJA stanowić będzie o ogólnej 

sumie punktów uzyskanych przez ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymogom określonym w niniejszej SIWZ, i która w wyniku punktowej oceny uzyska 

najwyższą ilość punktów. 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie , 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli  te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XVII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX  niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp.) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem operatora pocztowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 

1529 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy Czermin, Czermin 47, 63 – 304 

Czermin. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ugczermin@czermin.wlkp.pl. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

7. Wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

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

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

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępniona będzie wszystkim Wykonawcom, którzy 

pobrali SIWZ od Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę  specyfikacji 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

mailto:ugczermin@czermin.wlkp.pl
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1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem XI SIWZ. 

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

informację tę zamieści również na  stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym  

w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy w terminie, nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie 

zostało przesłane w inny sposób, a jeżeli złożono tylko jedna ofertę – w terminie krótszym. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej 

SIWZ. 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych  

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

9. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  

10. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.  

11. Warunki określone w załączonym projekcie umowy są warunkami wymagalnymi i na takich 

warunkach Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą.  

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych  

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami” stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 

inaczej.  

3. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy,  

w szczególności  w przypadku: 

a) konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia, zmiana związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 

stawki podatku VAT), 

b) konieczności zmiany terminu realizacji:   

- w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencje 

mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności 
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niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy 

budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia – 

termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas 

niezbędny do usunięcia skutków tej siły, 

- w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. przedłużenie się procedury 

przetargowej w tym z powodu wniesienia odwołań podczas postępowania 

przetargowego mających wpływ na termin zawarcia niniejszej umowy, wystąpienia 

zjawisk związanych z działaniem osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie 

prac, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa 

polskiego albo wspólnotowego – termin realizacji może zostać przesunięty o czas 

niezbędny dla realizacji  zamówienia, 

- jeżeli podczas prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe, 

których nie można było przewidzieć, od których wykonania uzależnione jest 

wykonanie prac podstawowych – termin realizacji może zostać przesunięty o czas 

niezbędny do wykonania tych czynności, 

- jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

umowy – termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas 

niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, 

- w razie wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego 

(w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac 

przez Zamawiającego) a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed 

zawarciem umowy – termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja 

zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

c) przekształceń podmiotowych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących 

następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Zamawiającego 

lub Wykonawcy, dopuszcza się zmianę umowy w tym zakresie – w takim wypadku 

zapis umowy zostanie odpowiednio dostosowany, 

d) zmiany sposobu wykonania umowy związana z koniecznością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany 

warunków mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zmiany 

obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót określonych  

w umowie – poprzez zmianę części robót określonych w umowie na roboty zamienne 

bez dodatkowego wynagrodzenia, 

f) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 

- wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej 

udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona, 

- modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, 

który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia, a 

konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany 

wysokości stawki podatku VAT). 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawa zamówień publicznych  

i przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes prawny w uzyskaniu  danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy (art. 179-198g 

ustawy). 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  

o cenę, 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu,  

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

d) odrzucenia oferty odwołującego, 

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty, 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się: 

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się: 

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych  lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 

ust. 4 ustawy.  

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. 

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ja również na stronie internetowej, 

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, 

wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Przystąpienie do 

postępowania odwoławczego reguluje art. 185 ust. 2 ustawy. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

XXI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 i 7. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt. 3. 

XXIV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami 

oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą: 

Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 

XXVI. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: 

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 

 

XXVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej 

części zamówienia: 

Zamawiający nie przewiduje tego wymogu. 

XXIX. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty 

Nie dotyczy. 

XXX. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub 

maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 

samemu Wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do 

ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy,  

w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

Nie dotyczy. 

XXXI. Udostępnianie protokołu postępowania: 
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1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Protokół wraz  

z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 

chwili ich otwarcia. 

2. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, 

zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

3. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub 

utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści 

złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest  

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w 

jaki mogą być one udostępnione. 

5. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść 

dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub 

koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. 

Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził 

wobec niego zgody,  

6. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.  

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku 

prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub 

przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu 

przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania. 

XXXII. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

 

XXXIII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

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

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

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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

Żegocin, Żegocin 45, 63-304 CZERMIN k/PLESZEWA, telefony: 62/7416931e-mail: 

zawada-zofia@wp.pl; www.zegocin.naszdomkultury.pl  

em ochrony danych osobowych jest Pan Michał Pruski, kontakt: 

IOD@lesny.com.pl;  

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę 

boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin – ZP.271.1.2019 prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego;  



25 

 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;  

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 

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

dotyczących;  

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

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

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

**; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

nie przysługuje Pani/Panu:  

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO.  

 

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników  

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

XXXIV. Załączniki do SIWZ 

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wraz z zestawieniem rzeczowo finansowym, 

2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu, 

4. Załącznik Nr 4 – Informacja o podwykonawcach, 

5. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy,  

6. Wymagany po ogłoszeniu wyników z otwarcia ofert: 

 Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, 

7. Załączniki wymagane po wyborze oferty od wybranego Wykonawcy: 

 Załącznik Nr 7 – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, 
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 Załącznik Nr 8 – Wykaz osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, 

8. Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa 

9. Załącznik nr 10 - STWiORB 

10. Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (kosztorys ślepy). 

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.  

 

 

Zatwierdzam: 

 

Prezes Stowarzyszenia 

/-/ Zofia Zawada 

  

Skarbnik 

/-/ mgr Iwona Twardowska 


