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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie inwestycji pn: 

 „Modernizacja boisk sportowych w Cieszacinie Wielkim, Wierzbnej i 

Kidałowicach” 

Zadanie Nr 1 – Modernizacja boiska sportowego w Cieszacinie Wielkim. 

Zadanie Nr 2 – Modernizacja boiska sportowego w Wierzbnej. 

Zadanie Nr 3 – Modernizacja boiska sportowego w Kidałowicach. 
zwana w dalszej części „ specyfikacją ” lub „ SIWZ ” 

 

 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 

umieszczone ogłoszenie o zamówieniu.  
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczony – zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ww. ustawy.  

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr  310373  z dnia 19.09.2016 r. 

 strona internetowa Zamawiającego – http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/ 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:     

Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja trzech boisk sportowych na terenie 

Gminy Pawłosiów, tj. boiska sportowego w Cieszacinie Wielkim w zakresie budowy 

ogrodzenia boiska i budowy piłkochwytów, boiska sportowego w Wierzbnej w zakresie 

budowy piłkochwytów, oraz boiska sportowego w Kidałowicach w zakresie remontu skarpy w 

sąsiedztwie płyty boiska i budowie chodnika z kostki brukowej. 

Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością 

składania ofert częściowych (trzy części zamówienia). 

 

Zadanie Nr 1 – Modernizacja boiska sportowego w Cieszacinie Wielkim. 

Przedmiotem zadania jest budowa ogrodzenia terenu wokół boiska sportowego oraz montaż 

piłkochwytów za bramkami w Cieszacinie Wielkim, dz. nr ewidencyjny gruntów 17 i 18/2. 

Nowe ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej. Oczka siatki 5 x 

5 cm. Słupki ogrodzeniowe wykonać z rur stalowych o sr. 76 mm, zabezpieczonych przed 

korozja poprzez dwukrotne pokrycie warstwa farba olejna. Słupki ogrodzeniowe osadzić w 

fundamencie z elementów betonowych prefabrykowanych. Fundament słupków 

ogrodzeniowych posadowić na poziomie 100 cm poniżej poziomu terenu. Rozstaw słupków co 

około 2,1 m. Wykonać w ogrodzeniu cokolik betonowy prefabrykowany. Całkowita 

wysokość ogrodzenia - 150 cm. 

W ogrodzeniu zamontować 2 bramy ogrodzeniowe ( w tym jedna przesuwna) z oraz dwie furtki 

z profili zimno giętych, zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych farbą 

nawierzchniowa. Brama otwierana o szerokości 300 cm. przesuwna o szerokości 500 cm i  

wysokości 150 cm. Furtki o szerokości 100 cm, wysokość 150 cm. 

Piłkochwyty montowane za bramkami 2 szt. o długości 50 m/szt. (razem dł. 100 m). 

Piłkochwyty ze słupów z profili stalowych o przekroju kwadratowym 80 mm x 80 mm, 

montowane w tulejach osadzonych w fundamencie betonowym. 

Skrajne słupy w rozstawie 3 m, łączone zastrzałami. Kolejne słupy co 6 m. Siatka ochronna 

polietylenowa, oczka 10 mm x 10 mm, grubość splotu 2 – 3 mm. Wysokość całkowita 6 m. 
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Szczegółowy opis planowanych robót zawarty został w załączonym przedmiarze robót. 

Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót. 

CPV:      

45.00.00.00-7 – roboty budowlane  

45.21.22.21-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 45.34.20.00-6 – ogrodzenia 

 

Zadanie Nr 2 – Modernizacja boiska sportowego w Wierzbnej. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa piłkochytów za bramkami na boisku sportowym w m. 

Wierzbna, dz. nr ewidencyjny 204/3. 

Piłkochwyty montowane za bramkami  2 szt. o długości 50 m/szt. (razem dł. 100 m). 

Piłkochwyty ze słupów z profili stalowych o przekroju kwadratowym 80 mm x 80 mm, 

montowane w tulejach osadzonych w fundamencie betonowym. Skrajne słupy w rozstawie 3 m, 

łączone zastrzałami. Kolejne słupy co 6 m. Siatka ochronna polietylenowa, oczka 10 mm x 10 

mm, grubość splotu 2 – 3 mm. Wysokość całkowita 6 m. Szczegółowy opis planowanych robót 

zawarty został w załączonym przedmiarze robót. Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej robót. 

CPV:      

45.00.00.00-7 – roboty budowlane  

45.21.22.21-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 45.34.20.00-6 – ogrodzenia 

 

Zadanie Nr 3 – Modernizacja boiska sportowego w Kidałowicach. 

W ramach prac budowlanych wykonany będzie remont skarpy i budowa chodnika z kostki 

brukowej na działce nr ewidencyjny gruntów 572 w Kidałowicach, w zakresie: 

1. Wykonanie drenu objętościowego (dren francuski) przy dolnej krawędzi skarpy, o 

długości 160 m z rury drenarskiej  o śr. 160/145, w obsypcie ze żwiru 12-25 mm 

zamkniętej geowłókniną filtracyjną igłowaną o wielkości porów śr. 0,12-0,16 mm. 

2. Uformowanie, złagodzenie nachylenia wysokiej skarpy w dolnej części a w miejsce 

wsiąków zastosowanie drenażu skarpowego.  

3. Przykrycie niestabilnej, dolnej części karpy materacami siatkowo - kamiennymi o 

wymiarach 2,0 m x 3,0 m x 0,17 m na geowłókninie filtracyjnej.  

4. Uformowanie ziemnej wodnicy - rowu trawiastego u podnóża skarpy odprowadzającego 

wody powierzchniowe.  

5. Wyprofilowanie istniejącego ścieku gruntowego odprowadzającego wody 

powierzchniowe poza obręb boiska z terenu powyżej górnej krawędzi skarpy. 

6. Wykonanie chodnika z kostki brukowej szerokości 1,5 m - 2,0 m i długości 80 m na 

wysokości korony skarpy. Kostka brukowa grubości 6 cm, na posypce cementowo - 

piaskowej,  obramowana krawężnikiem betonowym 8x30 cm. 

7. Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót. 

CPV:      
 45.00.00.00-7 – roboty budowlane  

 45.21.22.21-1 – roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 

 45.23.62.90-9 – naprawa terenów rekreacyjnych 

 45.23.61.00-1 – wyrównanie terenów obiektów sportowych 

 45.21.22.21-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 45.24.40.00-1 – budowa obiektów inżynierii wodnej 

 45.24.80.00-7 – budowa konstrukcji hydromechanicznych 
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W razie różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem należy przyjąć, że przedmiot 

zamówienia określa ściśle dokumentacja. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie 

gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty 

określone za pomocą nazw producenta pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają 

parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą 

nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest 

przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 

funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. W takim 

przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z 

której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany 

asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do 

asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku 

podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy 

je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz 

określające standard techniczny i jakościowy. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z 

materiałów własnych – wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), oraz 

ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 z późn. 

zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.   

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) wywóz odpadów budowlanych 

odbywa się na koszt Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy powinien być włączony w cenę ofertową zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i naprawia na własny koszt wszelką instalację 

podziemną, taką jak rurociągi, kable naniesione na  mapach dokumentacji projektowej, jak i te 

które nie są  ujęte. 

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia 

opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą 

wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić 

Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi 

przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z 

powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

Na wykonany zakres prac Wykonawca winien przedłożyć gwarancję i rękojmię na czas 

określony w ofercie, jednak nie mniejszy niż 36 miesięcy. Szczegółowe opisy przedmiotu 

zamówienia zostały zawarte w następujących załącznikach do niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

- Przedmiar robót dla zadania Nr 1 – załącznik Nr 3a do SIWZ, 

- Przedmiar robót dla zadania Nr 2 – załącznik Nr 3b do SIWZ, 

- Przedmiar robót dla zadania Nr 3 – załącznik Nr 3c do SIWZ, 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  – załącznik Nr 4 do SIWZ,  

- Projekt budowlany dla zadania Nr 1 – załącznik Nr 5a do SIWZ, 

- Projekt budowlany dla zadania Nr 2 – załącznik Nr 5b do SIWZ, 

- Projekt budowlany dla zadania Nr 3 – załącznik Nr 5c do SIWZ, 
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Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być 

prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do 

przygotowania oferty i wyceny robót przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami 

SIWZ. 

 

CPV:       

45.00.00.00-7 – roboty budowlane  

45.21.22.21-1 – roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 

 45.23.62.90-9 – naprawa terenów rekreacyjnych 

 45.23.61.00-1 – wyrównanie terenów obiektów sportowych 

45.21.22.21-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 45.34.20.00-6 – ogrodzenia 

 45.24.40.00-1 – budowa obiektów inżynierii wodnej 

 45.24.80.00-7 – budowa konstrukcji hydromechanicznych 

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminach: 

Zadanie Nr 1 -  do dnia 10.11.2016 r. 

Zadanie Nr 2 -  do dnia 10.11.2016 r. 

Zadanie Nr 3 -  do dnia 10.12.2016 r. 

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  

  oceny spełniania tych warunków 

 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego. 

ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że: 

- ubiegając się o realizację zadania Nr 1 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co 

najmniej 200 000 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy). 

- ubiegając się o realizację zadania Nr 2 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co 

najmniej 100 000 złotych (słownie złotych: sto tysięcy). 
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- ubiegając się o realizację zadania Nr 3 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co 

najmniej 200 000 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy). 

W przypadku ubiegania się o realizację kilku części zamówienia wartości 

wymaganego ubezpieczenia należy sumować. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że: 

a) - ubiegając się o realizację zadania Nr 1 i 2 - dysponują osobami, które będą 

wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do 

udostępnienia tych osób,  w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która 

będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi w ww. specjalności;  

b) ubiegając się o realizację zadania Nr 3 - dysponują osobami, które będą wykonywać 

zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych 

osób,  w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi o specjalności melioracyjnej, która będzie kierowała 

robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi w ww. specjalności;  

Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie 

Wykonawcy spełnią warunek jeżeli złożą wykaz robót budowlanych wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o 

realizację zadania Nr 1 i 3 wykaże wykonanie minimum dwóch robót budowlanych 

(jak zamówienie w sprawie) o wartości robót minimum 50.000 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych każda). Ubiegającemu się o realizację zadania Nr 2 Zamawiający nie 

stawia warunku w tym zakresie. 

 

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 

prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U.2016.65) 
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3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeksu pracy. 

4. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą 

czynności związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy minimum 1/1 (pełnego) etatu. Wymagana 

liczba zatrudnionych osób wynosi minimum 3 osoby. W/w osoby wykonywać mają roboty 

ogólnobudowlane a w przypadku zadania Nr 3 co najmniej dwie z w/w osób ma wykonywać 

roboty melioracyjne. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby o których mowa wyżej na 

okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem 

okresu realizacji zamówienia publicznego Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

5. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 

wymienionych w „Wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie” realizacji 

zamówienia poprzez przedłożenie oświadczeń w/w zatrudnionych, potwierdzających, iż 

zatrudnieni są oni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 

6. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał 

będzie zamawiającemu raport stanu i sposób zatrudnienia w/w osób. 

7. W przypadku nie przedstawienia w terminie o którym mowa w ust. 5 i 6 raportu stanu i sposobu 

zatrudnienia oraz kopii umów oraz oświadczeń Wykonawca każdorazowo zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 000,00 zł. 

8. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez 

Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 

Zamawiającemu, w wysokości 500,00 zł, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby 

wymaganej przez Zamawiającego. 

9. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezależnych od wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem że spełnione zostaną 

wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone 

przez Wykonawcę w ofercie. 

10. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

11. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania 

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.2015.978 z 

późn. 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 
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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.2015.233 z póżn. zm.) 

– art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 

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 – 

art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp; 

3) 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 

– art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp; 

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

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

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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 – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp. 

12. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust.7 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia 

 

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania 

 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą: 

1) Oświadczenia Wykonawcy: 

a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 

b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym: 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

c) korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów 

podmiotów trzecich, 

d) o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 

2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego 

rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 
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b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 

3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia – art. 23 ust. 1,3 ustawy Pzp 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 

 

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia 

upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 

86 ust. 5 Ustawy Pzp. składa: 

 

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego (http:// www.pawlosiow.itl.pl/bip/) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, 

zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem – Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie.  

2) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dostarczenia dokumentów 
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potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 2. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę. W przypadku 

ubiegania się o realizację kilku części zamówienia wartości wymaganego ubezpieczenia należy 

sumować. 

3) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda dostarczenia 

następujących dokumentów: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 3 

SIWZ  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; 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegającego się o realizację 

zadania Nr 1 i 3 wykaże wykonanie minimum dwóch robót budowlanych (jak zamówienie w 

sprawie) o wartości robót minimum 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych każda). 

Ubiegającemu się o realizację zadania Nr 2 Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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 podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

5) aktualne 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 ubezpieczenia 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, w szczególności uzyskał 

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

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami - zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie 

odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 3) lit. a, b SIWZ. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz będącej członkiem właściwej 

izby samorządu zawodowego. 

 

4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Ustawy Pzp. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) 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. 

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 bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5. 

4) 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 może żądać 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 

doświadczenie, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą 
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5) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawioną w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia, 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, 

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 lub sytuację finansową, o których mowa w ust. 1. 

5.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków – określonych w Rozdziale 4 SIWZ – 

polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub te podmioty. 

7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 

komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126). 

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 
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5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem 

umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 

osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 

 faksem (nr 4816 6220248)  

 drogą elektroniczną (adres:  ug_pawlosiow@pro.onet.pl),  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 

być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

5. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie 

SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) znak postępowania – GBOŚ.271.6.2016 

6. SIWZ została opublikowana na stronie: www.gminapawlosiow.pl oraz można ją także odebrać 

w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, w 

godzinach urzędowania Zamawiającego. 

7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

 Roman Inglot tel. 16 6220366, fax 16 6220248,  

 Krzysztof Sopel tel. 16 6220366, fax 16 6220248. 

 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości: 

Zadanie Nr 1 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), 

Zadanie Nr 2 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 

Zadanie Nr 3 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), 

mailto:ug_pawlosiow@pro.onet.pl
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2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: 

Bank Pekao S.A. o/Jarosław Nr 80 1240 2571 1111 0000 3342 2776.                        

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w 

siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław w kasie 

pok. 101, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do 

oferty. 

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

 

Rozdział 9. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

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. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 
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Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

 

Adresat: Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Modernizacja boisk sportowych w Cieszacinie Wielkim, 

Wierzbnej i Kidałowicach 

Zadanie Nr 1 – Modernizacja boiska sportowego w Cieszacinie Wielkim 

Zadanie Nr 2 – Modernizacja boiska sportowego w Wierzbnej 

Zadanie Nr 3 – Modernizacja boiska sportowego w Kidałowicach. 

znak sprawy GBOŚ.271.6.2016 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 04.10.2016 r. godz. 13.15  

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

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

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 
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b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ). 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 

 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu - Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 

Jarosław pokój nr 212, w terminie do dnia 04.10.2016 roku, godz. 13:00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław 

pok. Nr 202,  dnia 04.10.2016 roku, godz. 13:15  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 

Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13:15 w miejscu otwarcia ofert. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także informacje dotyczące oferowanych cen. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego 

zakresu rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania przetargowego i zawierającą 

wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, 

wszystkie opłaty i podatki ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych 

upustów i rabatów. 

2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając określony w „Przedmiarze Robót” oraz 

„Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” ilościowy i jakościowy 

zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można 
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przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, kosztów 

transportu lub najniższego wynagrodzenia. 

3. Ceną oferty będzie ryczałtowa cena brutto za roboty budowlane oraz całość innych prac  

i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w której 

należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego 

prawidłowego wykonania, a w szczególności koszty: 

1) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykonania obiektów tymczasowych, 

2) doprowadzenie niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy, 

3) dozorowania budowy i ubezpieczenia robót, 

4) odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, 

5) zapewnienia warunków bhp i ppoż., 

6) demontażu obiektów tymczasowych, doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego 

oraz uporządkowania terenu, 

7) wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy oraz inne niezbędne do 

prawidłowego  wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę umową. 

4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym 

zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami prawa, z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena ryczałtowa może być tylko jedna, a ustalona w wyniku niniejszego postępowania 

stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy, które nie może ulec zmianie przez okres 

związania ofertą, jak również w przypadku zawarcia umowy do czasu zakończenia realizacji jej 

przedmiotu. Zmiana ceny może nastąpić jedynie w przypadku zmiany przepisów dotyczących 

podatku VAT. 

6. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty objęte dokumentacją projektową, a nie 

uwzględnione w „Przedmiarach Robót”. 

7. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteriami oceny ofert są : 

1) Cena oferty (C) 60 % 

2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (Tg) 20 % 

3) Termin płatności (Tp) 20 % 

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. 

1) Cena oferty (C) 

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów. 

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku 

 

C = (Cmin / Cob) x 60 
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Gdzie: 

C- ilość punktów za kryterium ceny 

Cmin – najniższa cena oferowana brutto 

Cob -  cena brutto oferty badanej 

 

2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (Tg) 

Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru. 

Punkty w przedmiotowym kryterium przyznawane będą w następujący sposób: 

2 pkt – za okres od 37 do 41 miesięcy, 

5 pkt – za gwarancję na okres od 42 do 47 miesięcy, 

10 pkt – za gwarancję na okres od 48 do 53 miesięcy, 

15 pkt – za gwarancję na okres od 54 do 59 miesięcy, 

20 pkt – za gwarancję na okres 60 miesięcy i więcej. 

 

Zaoferowanie gwarancji i rękojmi równej wymaganemu minimum (36 miesięcy) spowoduje 

nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium. 

 

Zaoferowanie gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

3) Termin płatności (Tp) 
 

W kryterium termin płatności oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.  

Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, 

pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

Termin płatności do 14 dni: 0 pkt. 

Termin płatności 21 dni:  10 pkt. 

Termin płatności 30 dni:  20 pkt. 
 

3. Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru C + Tg +Tp , gdzie: 

C - ilość punktów za cenę oferty 

Tg - ilość punktów za przedłużenie terminu gwarancji 

Tp - ilość punktów za termin płatności 

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

Dla każdej części zamówienia zostanie przeprowadzony wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie 

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 

148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao S.A. o/Jarosław Nr 80 1240 2571 1111 0000 3342 2776 

z podaniem tytułu:  

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GBOŚ.271.6.2016, część nr …”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 

zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 

klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

Protokołu Odbioru Końcowego). 

 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Uwaga – w 

Załączniku Nr 2 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących 

formalności: 

1) Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, 

którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy). 
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2) Dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy OC. 

3) W wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty 

dotyczące kierowania robotami budowlanymi: 

 oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (w oryginale), 

 kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem,  

 kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

 dane dotyczące przewidywanej liczby zatrudnionych na budowie osób. 

3. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę 

Wykonawców. 

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje  

zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte zostały w 

projekcie umowy. 

5. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, 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 lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o ktrych mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robot 

budowlanych lub usług –art. 36b ust. 1a ustawy Pzp. 

6. 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 lub kryteriów selekcji, 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 

– art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 

36ba ust. 1 ustawy Pzp. 

8. W sytuacji konieczności zmiany kierownika, nowy kierownik budowy musi legitymować 

się doświadczeniem zawodowym nie mniejszym, niż kierownik budowy zadeklarowany w 

ofercie. 

 

Rozdział 17.  Inne informacje 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

 

1) składania ofert wariantowych, 

2) udzielania zamówień uzupełniających, 

3) zawarcia umowy ramowej, 

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 
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Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Informacje ogólne. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale VI tej ustawy.   

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej są: 

a) Wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 

b) Odwołanie, 

c) Skarga do sądu. 

Informacja o nieprawidłowościach: 

1. Wnioskodawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

Odwołanie. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. 

3. 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 zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

5. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy 

Pzp, 

Skarga do sądu 
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Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 

uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp. 

Rozdział 19. Grupy kapitałowe. 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza poniższe definicje dotyczące grupy 

kapitałowej. 

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub 

świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 

gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 

podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących 

praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów; 

2) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje 

zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych 

organizacji; 

3) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada 

kontrolę, w rozumieniu pkt. 4, nad innym przedsiębiorcą; 

4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub 

pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 

uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; 

uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 

bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub 

rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 

zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
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d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 

zależnego), 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) 

lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

5) porozumieniach - rozumie się przez to: 

a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców 

oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych 

umów, 

b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej 

przedsiębiorców lub ich związki, 

c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; 

6) porozumieniach dystrybucyjnych - rozumie się przez to porozumienia zawierane między 

przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup 

towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży; 

7) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również tego przedsiębiorcę; 

 

Rozdział 20. Postanowienia końcowe – zasady udostępnienia dokumentów. 

 

1. Oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od momentu 

ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

2. W trakcie prowadzonego postępowania uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści 

protokołu z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które mogą być 

udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania. 

3. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu, w tym również ofert, odbywać się 

będzie wg poniższych zasad: 

1) osoba zainteresowana, zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny 

wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert); 

2) Zamawiający, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, ustali zakres informacji, które mogą być udostępnione; 

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób 

udostępniania, a także osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, o 

czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu;  

4) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w 

dni robocze, w godzinach urzędowych. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
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Rozdział 21.  Wykaz załączników do SIWZ 

 

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy. 

Załącznik Nr 2 Wzór umowy – Istotne postanowienia umowy. 

Załącznik Nr 3a Przedmiar robót dla zadania Nr 1 

Załącznik Nr 3b Przedmiar robót dla zadania Nr 2 

Załącznik Nr 3c Przedmiar robót dla zadania Nr 3 

Załącznik Nr 4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. 

Załącznik Nr 5a Projekt budowlany zadania Nr 1 

Załącznik Nr 5b Projekt budowlany zadania Nr 2 

Załącznik Nr 5c Projekt budowlany zadania Nr 3 

Załącznik Nr 6  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu - wzór. 

Załącznik Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

wzór. 

Załącznik Nr 8 Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór 

 

 

 

 

Z  A  T  W  I  E  R  D  Z  A  M 

 

Wójt Gminy Pawłosiów 

Mariusz Reń 
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