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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64 – 115 Święciechowa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare”
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ROZDZIAŁ 1 – NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (65) 533 35 10
faks (65) 529 95 48
www.swieciechowa.pl
e – mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
fundusze@swieciechowa.pl
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
Godziny urzędowania: poniedziałek od 800 do 1600
wtorek – piątek od 700 do 1500
zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:
„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare” zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem FS.271.23.2018.
ROZDZIAŁ 2 – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami), zwanej dalej PZP oraz w
sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 – ze zmianami).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. PZP o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP .
ROZDZIAŁ 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie
Stare”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare.
Zadanie dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych. Projektowany obiekt
obejmuje boisko do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki oraz bieżnia przylegająca do boiska o
szerokości 1,50 m. Nawierzchnia boiska z poliuretanu, ograniczone obrzeżem betonowym.
Wymiar całkowity boiska 19,00*31,00 m
Bieżnia 1,50*47,50 m
Nawierzchnię zaprojektowano jako poliuretanową o grubości 13 mm na podbudowie betonowej.
Nawierzchnia składa się z warstw elastycznej ( nośnej ) i użytkowej.
Inwestor (Zamawiający) wykonał podłoże pod podbudowę betonową.
Zakres robót do wykonania:
- Podbudowa betonowa z betonu klasy C20/25 (B20),
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- Obrzeża betonowe (materiał inwestora),
- Nawierzchnia boiska sportowego i bieżni z poliuretanu wraz z malowaniem linii,
- Wyposażenie boiska: montaż tulei stalowych (materiał inwestora) do stojaków do koszykówki
dwusłupowych, montaż tulei stalowych (materiał inwestora) do słupków do siatkówki , dostawa
siatki do piłki siatkowej, montaż tulei (materiał inwestora) do bramek do piłki ręcznej oraz
piłkochwytów ( siatka, słupy i akcesoria - materiał inwestora).
2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (załącznik nr 9
do SIWZ) oraz projekcie budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ).
Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego bip.swieciechowa.pl. Dokumentacja projektowa jest istotnym elementem
zamówienia i jakiekolwiek wymaganie zawarte w tym dokumencie jest tak samo wiążące, jak gdyby
występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją
korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien
bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zdecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień.
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
z wymogami ustawy Prawo budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dokumentacją techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością,
właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów
w szczególności bhp, ppoż. i branżowych.
4. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570 ze zm.).
5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia
równoważnych opisywanym w przedmiarach robót.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego
w przedmiarach robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia
techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać
akceptację Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa
lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące
tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz
posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
8. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje na własny koszt i ryzyko Wykonawca.
Utylizację Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów
uwzględni w cenie ofertowej.
9. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową)
obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie Kierownika
Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126);
2) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań
i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą;
3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej;
4) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP,
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prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych
nieruchomości przez ich właścicieli;
6) bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót,
7) informowanie Zamawiającego o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni
przed zmianą Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od
Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót,
8) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru dla
zaproponowanych materiałów,
9) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na
podstawie której została opracowana dokumentacja techniczna, a stanem faktycznym oraz
usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego
zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia
niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy
udziale Zamawiającego,
10) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania
umowy,
11) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą
ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,
12) pokrycie szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy Wykonawcy,
13) pokrycie kosztów związanych z odbiorami,
14) wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie innych kosztów, które zdaniem
Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia,
15) po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości
i udzielenia 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.
11. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie – do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
12. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.
13. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
14. Wykonawca w terminie 15 dni od zawarcia umowy na niniejsze zadanie opracuje ostateczny
Harmonogram realizacji robót.
15. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony bip.swieciechowa.pl
16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
a. wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy.
17. Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 16 powyżej. Przed
przekazaniem listy Wykonawca uzyska zgody pracowników na udostępnienie danych.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej
czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do
okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami
wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 17 i 18 powyżej, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na
podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o
których mowa w § 8 wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
5)
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ROZDZIAŁ 4 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie:
- do 31 maja 2019 r.
ROZDZIAŁ 5 – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA, W TYM O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt
2 lit. a) SIWZ.
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt
2 lit. b) SIWZ.
3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w rozdziale 5 pkt 2 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a)
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu boiska o nawierzchni
poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 100 000,- zł brutto.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach
jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
tj.:
- minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z potwierdzeniem, że osoba ta
ma doświadczenie zawodowe minimum 2 lat pracy na stanowisku kierownika
budowy.
Osoba/y wyznaczona/y na kierownika budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub
równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to
wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
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Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej powinny posiadać decyzję
w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w punkcie powyżej
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności
dotyczą.
„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być
złożone w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych
dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby
z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa
w punkcie 5 ppkt 2) lit. a) - d) powyżej.
„Zobowiązanie innego pomiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny
i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy
ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 PZP.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt
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2) SIWZ.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa w pkt 4 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w Rozdziale 5 pkt 3
ppkt 3) SIWZ.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z
2017 r . poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz.1463),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 9
ppkt 2) Rozdziału 5 SIWZ;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, 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;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
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chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703).;
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z póź.zm.), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
wyklucza również Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP
z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP - chyba że
jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykrocznie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
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lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
ROZDZIAŁ 6 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU POSTAW
WYKLUCZENIA
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym stosuje procedurę uregulowaną
w art. 24aa ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może,
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający informuje, iż nie należy zatem załączać do oferty dokumentów i oświadczeń na
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa
w Rozdziale 6 pkt 6 niniejszej SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, będą składane dopiero na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona.
Do oferty dołącza się tylko oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ,
dowód wniesienia wadium, oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u
Zamawiającego, Wstępny harmonogram realizacji robót, kosztorys ofertowy, a w przypadku gdy
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, będzie polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów
– do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 4-5 niniejszej
SIWZ).
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdziale 5 pkt. 2 SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 5 pkt 9 i 10 SIWZ,
Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania.
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału, stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt
1 i w pkt 2 niniejszego Rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w pkt 1 i w pkt 2 niniejszego rozdziału.
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5. 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, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału.
6. W związku z procedurą, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP
przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 5 pkt 3 ppkt 3) SIWZ:
a)
wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej
i zawodowej, z którego wynika wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej
o wartości nie mniejszej niż 100.000,- zł brutto, obejmującej roboty polegające na
wykonaniu boiska o nawierzchni poliuretanowej, wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 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 roboty 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,
b)

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi) i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowych 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;
c) 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
7. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ).
10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz.1126) zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów
wymienionych w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 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 takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w punkcie 6 i 13 niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych
baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 6
i 13 niniejszego rozdziału, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt2 lit. a), b) i c) SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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14.

15.
16.
17.

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego
organu - wystawione 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
13 ppkt 1) niniejszego Rozdziału, 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. Dokumenty, o
których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla
dokumentów wymienionych w pkt 13 ppkt 1) niniejszego Rozdziału SIWZ.
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
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP, 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 doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 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 zdania pierwszego 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy PZP.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym członek Konsorcjum,
wspólnik spółki cywilnej ) musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2
SIWZ, Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ), Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania (wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ).
b) pozostałe dokumenty Rozdział 6 pkt 6 ppkt 1 SIWZ, Zobowiązanie innych podmiotów, dowód
wniesienia wadium mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie (przez
pełnomocnika Konsorcjum, spółki cywilnej), w zależności od tego czy spełniają w tym zakresie
warunki udziału każdy z osobna czy tylko łącznie.
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
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- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
- pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty.
18. Inne dokumenty:
1) Dowód wniesienia wadium.
2) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych
w Rozdziale 5 pkt 5 niniejszej SIWZ),
3) Wstępny harmonogram realizacji robót,
4) Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (Załącznik
nr 8 do SIWZ),
5) Kosztorys ofertowy - sporządzony na bazie załączonych przedmiarów robót (Załącznik nr 9
do SIWZ ).
19. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
20. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 powyżej Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.
21. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
roku, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
22. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zmówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
23. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W
przypadku poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów przez osobę(y) nie
wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć
stosowne Pełnomocnictwo.
24. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
25. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu.
26. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1 oraz pkt 2 SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw do wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
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poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez podmioty, których dotyczą.
Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać dostarczone również w formie
pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
27. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
28. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak
podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
29. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
ROZDZIAŁ 7 – INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) lub osobiście lub za
pośrednictwem posłańca lub
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2017 r. poz.1219 ), z zastrzeżeniem Rozdział 10 pkt 1 SIWZ (ofertę składa się w formie pisemnej).
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
urzadgminy@swieciechowa.pl,
fundusze@swieciechowa.pl, a faksem na nr (65) 529 95 48.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za
pośrednictwem
faksu
lub
przy
użyciu
środków
komunikacji
elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenie
otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez
Zamawiającego na numer faksu/adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została
Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Karolina Samelczak tel. (65) 533 35 20 i Włodzimierz Turek tel. (65) 533 35 28.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt –
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż
wskazany w niniejszym Rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne
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formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej
siedzibie.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, kierując wniosek na adres: Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4,
64 – 115 Święciechowa. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną (na adres
wskazany w pkt 4 powyżej) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, może przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
Specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
10. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zmówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja składana w
trakcie postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami musi być sporządzona
w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
ROZDZIAŁ 8 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
- 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Wadium może być wniesione 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 2018 r.
poz.110).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Poznański Bank Spółdzielczy Filia w Święciechowie
45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz
z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie opisanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa,
„Wadium – przetarg pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare”
-Znak sprawy FS.271.23.2018”
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wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument
powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz
Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Pzp tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy
niż okres związania ofertą.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale 11 pkt
1 niniejszej SIWZ.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 -5 niniejszego Rozdziału
SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy PZP) i kwota wadium zostanie w
tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów
średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Rozdziału SIWZ.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 10 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowoduje brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 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
leżących po stronie Wykonawcy.
14. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
ROZDZIAŁ 9 – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany 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 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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. 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.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą.
ROZDZIAŁ 10 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych
w handlu międzynarodowym.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
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Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisującej.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy
i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i
wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby
podpisujące ofertę i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane,
parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
11. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
12. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 1 i pkt 2 niniejszej SIWZ (zgodnie z
Załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ),
c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub
jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 4-5 niniejszej SIWZ).
d) dowód wniesienia wadium
e) oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (Załącznik nr 8
do SIWZ),
f) wstępny harmonogram robót,
g) kosztorys ofertowy sporządzony na bazie załączonych przedmiarów robót (Załącznik nr 9 do
SIWZ ).
13. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym
przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej
otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego oraz
napis:
Oferta w przetargu nieograniczonym na
„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare”
Znak sprawy FS.271.23.2018 oraz „Nie otwierać do 17.12.2018 r. do godz. 1030 ”.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. Czynność wycofania jak i zmiany oferty może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do działania
w imieniu Wykonawcy.
16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu, która musi zawierać nazwę postępowania i znak sprawy oraz napis: „Oświadczenie
o wycofaniu oferty”
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść
oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy.
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W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub
innym opakowaniu, która musi zawierać nazwę postępowania i znak sprawy oraz napis: „Oświadczenie
o zmianie oferty”
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może
zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania oferty, Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki) i jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ 11 – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd
Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa (Sekretariat, I piętro) do dnia
17 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub inną.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 grudnia 2018 roku o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
Święciechowa, ul. Rynek 14 a, 64 – 115 Święciechowa.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
ROZDZIAŁ 12 – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w ofercie (sporządzonej zgodnie z formularzem oferty –
Załącznik nr 1 do SIWZ), musi być wyrażona w pieniądzu, łącznie z należną stawką podatku od towarów
i usług VAT w wysokości 23%. W ofercie należy podać cenę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz
cenę brutto oferty.
2. Cenę brutto oferty ustala się na podstawie kosztorysu ofertowego.
3. W poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego ( sporządzanego na podstawie przedmiarów robót Załącznik nr 9 do SIWZ) należy podać ceny jednostkowe uwzględniające wszystkie
składniki
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kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej
ceny jednostkowej i podanego przez Zamawiającego zakresu rzeczowego tej pozycji.
4. W cenach ofertowych (jednostkowych) oraz cenie brutto oferty każdy Wykonawca uwzględnia
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale 3 niniejszej
specyfikacji oraz obejmuje wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty oraz z
należytą (zgodną z przepisami prawa) realizacją zamówienia (np. oznakowanie robót, ubezpieczenie
robót, zabezpieczenie placu budowy, o którym mowa w rozdz. 3, jak również wszelkie inne związane z
wykonywaniem prac objętych niniejszym zamówieniem).
5. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów jako ostatecznie
definiujących wymagania dla danych robót. Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej
pozycji muszą być wykonane według:
1)
projektu budowlanego,
2)
przedmiarów robót,
3)
wymagań technologicznych,
4)
obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,
5)
wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6)
postanowień projektu umowy.
6. Ceny umieszczone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty
wszystkich czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót z dokumentacją
przetargową i wymaganiami podanymi w normach i przepisach budowlanych, a także z wiedzą
i sztuką budowlaną.
7. Jeżeli w opisie pozycji w przedmiarze nie uwzględniono pewnych czynności czy robót pomocniczych lub
tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, to koszty tych czynności
i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnione w cenie określonej dla danej roboty budowlanej
lub rozrzucone na wszystkie pozycje.
8. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć żadnej pozycji z przedmiaru robót lub
samodzielnie wprowadzać zmian do przedmiaru robót.
9. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót Wykonawca
powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w rozdziale 11 pkt 1 SIWZ.
10. Kosztorys ofertowy, należy sporządzić ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji
w przedmiarze.
11. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto wg poniższych zasad:
a) ceny jednostkowe oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku,
b) jednostki miar i ilość jednostek są niezmienne,
c) zakres rzeczowy pozycji jest niezmienny,
d) upusty oferowane przez Wykonawcę, jeżeli są stosowne, muszą być zawarte w cenach
jednostkowych,
e) przyjęcie wartości „0” zero oznaczać będzie, że wartości określone w danej pozycji uwzględniono
w innych pozycjach lub obejmują je koszty pośrednie, natomiast brak wyceny danej pozycji oznaczać
będzie, że wykonawca przyjął dla tej pozycji wartość „0”,
f) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom,
12. Suma wartości wszystkich pozycji netto daje wartość netto oferty (cena netto). Wartość brutto
oferty (cenę ofertową brutto) należy obliczyć dodając wartość podatku VAT do wartości netto
oferty .
13. Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.
14. Cena oferty brutto dla całego przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie, o której mowa powyżej musi być
wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbowo i słownie.
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ROZDZIAŁ 13 – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą :
a) Kryterium cena ofertowa brutto – waga kryterium 60 %.;
b) Kryterium okres gwarancji jakości – waga kryterium 35 %;
c) Kryterium termin płatności – waga kryterium 5 %.
Sposób dokonania oceny:
Kryterium cena ofertowa brutto – waga kryterium 60 %;
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym. Maksymalną liczę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt).
Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

KC

=

C N
C OB

 60 (max liczba punktów)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Kryterium Gwarancja jakości – waga kryterium 35 % ;
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym
okres gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. Okres
gwarancji Wykonawca winien podać w miesiącach. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta
z najdłuższym okresem gwarancji (35 pkt). Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia
protokółu końcowego odbioru robót. Maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 84 miesięcy.
Oferta z okresem gwarancji równym i dłuższym 84 miesięcy otrzyma 35 punktów, pozostałe oferty
zostaną ocenione wg następującego wzoru:

KG =

G OB
 35 (max liczba punktów)
GN

Gdzie:
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
GN – najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach), spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
GOB - okres gwarancji oferowany (w miesiącach), w ofercie badanej.
UWAGA:
1) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 60
miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
2) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu
gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 60 miesięcy.
Kryterium Termin płatności – waga kryterium to 5%
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie termin płatności faktur za wykonanie przedmiotu
zamówienia podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega, że termin
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płatności nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (patrz
formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ ).
W przypadku wskazania terminu płatności 30 dni kalendarzowych Wykonawca uzyska maksymalną
liczbę punktów w tym kryterium tj.: 5 pkt., dla terminu 26 dni – 3 pkt. , dla terminu 21 dni – 1 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę bez zastosowania wzoru formularza oferty (Załącznik
Nr 1 do SIWZ) i Wykonawca w ofercie określi termin płatności krótszy niż 21 dni, Zamawiający na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej
treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
2) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin płatności 21 dni (takiej ofercie w tym kryterium
przyzna 1 punkt).
3) W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje termin płatności dłuższy niż 30
dni, Zamawiający przyzna takiej ofercie w tym kryterium 5 punktów i uzna, ze wykonawca wskazał
termin 30 dni.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, to
jest Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie –
Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów (Lp) obliczonych
zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:
Lp=KC+KG+KT
Gdzie:
Lp - liczba punktów
KC - punkty przyznane w kryterium cena ofertowa
KG - punkty przyznane w kryterium okresu gwarancji
KT – punkty przyznane w kryterium termin płatności.
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów
uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ 14 – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONW PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i 4) powyżej, na stronie
internetowej www.bip.swieciechowa.pl
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni –
jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie
Zamawiającego.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa powyżej, jeżeli:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust.
2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści minimum następujące
postanowienia:
a) określenie stron umowy;
b) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
przedmiot zamówienia;
c) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych (lider)
przy realizacji ww. zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego
pełnomocnictwa (nie dotyczy, jeżeli przedłożono odrębne pełnomocnictwo w tym zakresie);
d) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia;
e) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia;
f) lider jest uprawniony do otrzymywania płatności (nie dotyczy jeżeli takie uprawnienie wynika z
przedłożonego pełnomocnictwa);
g) wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem
Wykonawców(nie dotyczy jeżeli takie uprawnienie wynika z przedłożonego pełnomocnictwa);
h) lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich
stron (partnerów(nie dotyczy jeżeli takie uprawnienie wynika z przedłożonego pełnomocnictwa);
i) zakaz zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez zgody Zamawiającego (nie
dotyczy jeżeli takie uprawnienie wynika z odrębnych oświadczeń stron).
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
Zamawiający może w każdym czasie żądać od wykonawcy przedłożenia umowy o współpracy,
a jeżeli przedłożona umowa nie zawiera powyższych zapisów, zamawiający może żądać od wykonawcy
odpowiedniego uzupełnienia umowy regulującej współpracę. Jeżeli żądanie zostanie skierowane przed
zawarciem umowy , a wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie umowy lub uzupełnienia
2)
3)
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umowy o współpracy, zamawiający ma prawo uznać, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
w rozumieniu art. 24a PZP. Jeżeli natomiast żądanie zostanie skierowane po zawarciu umowy,
a wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie umowy lub uzupełnienia umowy Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 lit. j).
8. 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.
9. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
10. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako
najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
3) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi
przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w Rozdziale 5
pkt 3 ppkt 3) lit. b) SIWZ.
11. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienie z udziałem
podwykonawców mają zastosowanie przepisy rozdziału 15 niniejszej SIWZ.
12. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
ROZDZIAŁ 15 – WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
O PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że
posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej
zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
3. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych wymagań niż
określone w SIWZ. Umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać w szczególności
następujące postanowienia:
a) zakres robót przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
c) wynagrodzenie i terminy płatności,
d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
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- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni kalendarzowych
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację
projektu umowy, przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 5.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 10.000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12.
Zapisy pkt 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, może mieć
miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w umowie o realizację
zamówienia,
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 umowy o realizację zamówienia.
14. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem
wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania
własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
15. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
za zakres wykonywany w podwykonawstwie oraz robót wykonanych przez Wykonawcę samodzielnie
nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w umowie o realizację zamówienia.
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek
pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
17. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz
z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy.
18. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa
niniejszym rozdziale.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 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.
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20. Zapisy niniejszego rozdziału nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku – Kodeks cywilny.
ROZDZIAŁ 16 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny
ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2018 r. poz.110).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002, prowadzony
przez Poznański Bank Spółdzielczy Filia w Święciechowie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie
Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty,
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, oraz termin
obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu gwarancji.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie obowiązywało do
dnia wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale 4 SIWZ i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz
rękojmi obowiązywało będzie do dnia upływu okresu rękojmi za wady + 15 dni.
6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji określony w rozdziale 4
SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w okresie realizacji umowy
(termin wykonania umowy i uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonane + 30 dni) i w czasie
okresu gwarancyjnego i rękojmi ( do upływu okresu rękojmi za wady +15 dni), z zastrzeżeniem pkt 8.
7. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, a strony nie wydłużyły
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w
przewidywanym przez Wykonawcę okresie realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane (+ 30 dni) i w czasie okresu gwarancyjnego i rękojmi (upływ okresu rękojmi za
wady + 15 dni), z zastrzeżeniem pkt 8.
8. Brak wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 6 i 7 powyżej uprawnia
Zamawiającego do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu okazania przez Wykonawcę
właściwego dokumentu gwarancyjnego.
9. Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia także w celu wyegzekwowania kar umownych.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Strona 26 z 31

FS.271.23.2018

11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
ROZDZIAŁ 17 – 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 wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej
specyfikacji.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 11
wzoru umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten
zostanie opisany w umowie.
5. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia Wykonawcy zaliczki.
6. Ustala się jeden odbiór końcowy po wykonaniu całości zamówienia dotyczącego budowy boiska przy
Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare.
Załącznikami do odbioru końcowego są:
- atesty i certyfikaty na wszystkie wbudowane materiały,
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
- protokoły badań i sprawdzeń,
- dokumentacja powykonawcza (w tym również kosztorys powykonawczy),
- dokumenty gwarancyjne.
7. Odbioru robót określonego w pkt 6 dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego wraz z przedstawicielem
Zamawiającego, w obecności Kierownika Robót oraz przedstawiciela Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty pisemnego zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.
8. Brak wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 6 lub też brak potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z dokumentacją budowy
i umową oraz bez wad może spowodować nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru
końcowego.
9. Podstawą wystawienia faktury jest końcowy protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Robót i przedstawiciela Wykonawcy,
to jest osoby, które obowiązane są uczestniczyć w odbiorze robót, o których mowa w pkt 6 niniejszego
rozdziału.
10. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie
części zamówienia podwykonawcy - jest przedstawienie przez niego dowodów potwierdzających
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały
uregulowane (najpóźniej 3 dni przed terminem dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego). Wraz
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z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie
wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom uznaje się, w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wraz z fakturami podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołami odbioru wykonanych
robót.
W przypadku wykonania niniejszego zamówienia – umowy - bez udziału podwykonawcy lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży Zamawiającemu
oświadczenie w tym zakresie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
powyżej, zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 11. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w pkt 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikających z umów z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, za zakres wykonania w podwykonawstwie nie może przekroczyć wartości
za cały zakres zamówienia.
17. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy,
dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów
o dokonanych płatnościach tj. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.
18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
19. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
20. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
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ROZDZIAŁ 18 – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
5. 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.
6. 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 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 5 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale SIWZ mają zastosowanie przepisy Działu VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ 19 – INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy,
2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje składania ofert częściowych,
3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających,
4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje składania ofert wariantowych,
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej,
8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy,
11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia,
12. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie
przeprowadzono dialogu technicznego.
13. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679
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”,
Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4,
64 – 115 Święciechowa, tel. 65 533 35 10, fax. 65 529 95 48, mail: urzadgminy@swieciechowa.pl;
b) inspektorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Święciechowie jest pan Dr. n. prawn. Bartosz
Pawelczyk, kontakt: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska przy Szkole
Podstawowej w miejscowości Długie Stare”, znak sprawy: FS.271.23.2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;
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h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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);
- 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 (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);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
j) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
ROZDZIAŁ 20 – ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 – formularz oferty,
Załącznik nr 2 – formularz oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – formularz oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania,
Załącznik nr 4 – formularz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej,
Załącznik nr 5 – formularz wykaz robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę,
Załącznik nr 6 – formularz wykaz osób,
Załącznik nr 7 – wzór umowy,
Załącznik nr 8 – Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego,
Załącznik nr 9 – przedmiar robót,
Załącznik nr 10 – projekt budowlany.
Święciechowa, dnia 01.12.2018 r.
Zatwierdzam
Z upoważnienia Wójta
/-/ mgr Patryk Tomczak
Zastępca Wójta Gminy Święciechowa
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