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Ludowy Klub Sportowy „HETMAN”, z siedzibą: 46-220 Byczyna, ul. Brzozowa 2. 
 
 
 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 
zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  w zw. z art. 43a, ust. 5 ppkt. 2 b) ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.). 
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych. 
 

Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn. zm.). 

 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie miejsc rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna. 
   

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- budowę placu zabaw w Borku, 

- budowę placu zabaw w Gosławiu, 

- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nasalach, 

- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Paruszowicach, 

- budowę terenu rekreacyjnego w Pogorzałce, 

- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polanowicach, 

- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Pszczonkach, 

- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sarnowie, 

- budowę placu zabaw w Sierosławicach, 

- budowę placu zabaw w Byczynie. 
 

Kody (CPV) i nazwy robót budowlanych:   
 

45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45212172-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów rekreacyjnych 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:  
Dokumentacja techniczna - zał. Nr 8 do SIWZ, 
Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót – zał. Nr 9 do SIWZ 
Przedmiar robót  - zał. Nr 10 do SIWZ 
opracowane dla potrzeb niniejszego zamówienia. 
 

Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 5 lat. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres 
gwarancji krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 
 

Wymagany przez Zamawiającego min. okres rękojmi – 5 lat. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi 
krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 
 

2. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo 
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być 
zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, należy do 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - dotyczy robót budowlano – montażowych 
we wszystkich branżach, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 
działalności gospodarczej. 
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może 
wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga 
zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach.  

II.  Tryb udzielania zamówienia i informacje ogólne 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
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Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia 
podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu:  

 pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz  z wykazem osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru 
stanowiącego zał. nr 2 do umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie 
wykonującymi czynności przy zamówieniu. 
 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanego przez zamawiającego 
pisemnego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 
czynności.  
 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

4. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub 
nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

 

Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 7 i 8 wzoru umowy 
stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7. 
 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  
6. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 
7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24aa ustawy. 

 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 22.06.2018 r.  
 
 
 
Zamawiający dopuszcza powierzenie Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania części przedmiotu 
zamówienia. 

 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
6.1. Nie podlegają wykluczeniu,  
6.2.  Spełniają warunki dotyczące: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

- zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

6.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:   
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.  
 
6.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:  
  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w 
wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).  
 
 

IV. Termin  wykonania  zamówienia 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  
 

 

V. Informacje dotyczące powierzenia zamówienia podwykonawcom  
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6.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa: 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej; 
 

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) 
lub  
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
prawa,  
lub  
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 65)  
lub  
zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2016 
r., poz. 65). 
 

6.3. 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. 

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 6.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 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. 

6.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 6.4 SIWZ wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy: 

6.5.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. 

6.5.2. 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 

6.5.3. Zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 

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. 
 

6.5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w 
pkt. 6.2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

 
 
1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1.1.wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 
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 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. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

 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. poz. 769); 

1.3. 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 1.2; 

1.4. 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; 

1.5. 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

1.6.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; 

1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.8. 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, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu; 

1.9. 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; 

1.10.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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 
544); 

1.11.wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

1.12.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 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 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; 

1.13.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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 
2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

 

 
 
 
 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 6 oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w Rozdziale 7, wykonawcy muszą złożyć wraz  z 
ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 
 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
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wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

8.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym 
mowa w pkt 8.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 
te mają potwierdzać 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. 

8.1.3. 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 8.1.1. 

8.1.4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca - jeżeli wykonawca polega 
na zasobach lub sytuacji innego podmiotu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

 

8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 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 stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

8.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.  
 

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 lub dokumentów: 
 

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; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada 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. z2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w 
ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych 
wskazany przez Wykonawcę dokument. 
 

b) 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. (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) 
c) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż  500.000,00 
zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
d) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 
 

Dokumenty innego podmiotu, dokumenty podwykonawców 
 

Na podstawie § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oraz odnośnie podwykonawcy, 
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach 
lub sytuacji wykonawca polega na zasadach, następujących dokumentów: 
  

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; 
 

8.4. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w dziale VIII, pkt 8.3 a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
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którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. 

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby; 

3.  Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; 
4. 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. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

8.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy lub kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8.8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w 
oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.1.4 należy złożyć w formie oryginału. 

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 
8.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale VIII SIWZ 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. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 
sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 
polski 

8.11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 
(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca 
polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca 
polega na podstawie pełnomocnictwa. 

8.12. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 
podpisującej. 

 

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
 

8.13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) zobowiązani są 
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz załączają do oferty - 
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej notarialnie. 

2. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: 
a) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udowodnić, że nie podlega 

wykluczeniu– składa dokument wymieniony w dziale VIII pkt. 8.1.1. SIWZ.; 
b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  składa każdy z 

Wykonawców występujących wspólnie. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 

dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego 
Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy. 

 
 
 
 

 

Zamawiający będzie porozumiewał się: 
a. Faksem na nr : 077/ 413 41 50.  
b. Drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@byczyna.pl.   
c. Wykonawca poza faksem i drogą elektroniczną może  kontaktować się z  Zamawiającym pisemnie, na 

adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 
 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną na w/w adres. Wyżej 
wymienione dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ). 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 
Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej (informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa). 

3. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, które będą 
podlegały ewentualnemu uzupełnieniu. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani 
Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie pisemnej. Niezłożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej 
formie pisemnej w wyznaczonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło 
do ich terminowego złożenia. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało 
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że Wykonawca 
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub 
informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, 
sposobem przygotowania i złożenia oferty. 

7. Upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest:  odnośnie przedmiotu zamówienia Pan Przemysław Mączka, 
odnośnie procedury przetargowej - Aneta Sztojko-Chałupczyńska.(tel.77 413 41 50 wew. 28).  

8. Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, 
udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, 
bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 8 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej. 

12. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących SIWZ. 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 
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13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, zamieści na stronie internetowej www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub wprowadzonych 
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma złożoną jako późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny 
okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ,  zamieści na stronie internetowej 
www.bip.byczyna.pl www.byczyna.pl. 

 

 
 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni; 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. 

Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zawiązania z ofertą może zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas nie dłuższy jednak niż 60 
dni.  

 
 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać 
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia 
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 

6. Dla potrzeb udowodnienia ważności oferty składanej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu, której ofertę podpisuje pełnomocnik - Wykonawca ten 
winien załączyć do oferty pełnomocnictwo. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dopuszcza 

się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść 
będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego.  

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony ofert były trwale ze sobą połączone i zostały kolejno 
ponumerowane. 

11. Zawartość oferty. 
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika     

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub przepisów prawa – załącznik 
Wykonawcy, 

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – załącznik Wykonawcy,  

d) oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszej 
SIWZ, 

e) Kosztorys ofertowy sporządzony wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i 
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. 

X. Wymagania dotyczące wadium 
 

XI. Termin związania ofertą 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
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U. Nr 80, poz. 867). Wartości netto i brutto wykazana w kosztorysie musi odpowiadać wartości brutto i netto 
wskazanej w formularzu oferty. Kosztorys musi zawierać co najmniej: ilości, podstawę wyceny, przedmiar 
robót, ceny jednostkowe i koszt. Zamawiający dopuszcza metodą kalkulacji uproszczonej. 

f) Zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 4 do SIWZ) – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub 
sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia;  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.  

12. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
12.1 Oferty składane w postępowaniu o zamówienie  są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż   w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

12.2 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą 
być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznakowane klauzulą „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz. U. z 2003r. Nr153, poz. 1503 z późn. zm.)” Zamawiający wymaga 
złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż 
zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie zastała spełniona 
przesłanka pojęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności i dane te staną się jawne od momentu 
otwarcia ofert. 

12.3 Zgodnie z przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

 

Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
 

 
 
 

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2018 r. godz. 09:00 
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sekretariat Urzędu 

Forma składania ofert: Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską  
Otwarcie ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sala nr 9 /parter/ 

Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2018 r. godz. 09:15 – otwarcie jawne 
 

13.1. Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 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. 

13.2. Ofertę  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 (Sekretariat Urzędu). 
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, 
opisanych w następujący sposób: 
 

a. Koperta zewnętrzna: 
…………………………………………………………………….……….............................. 

 
 

Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna 
 

Nie otwierać przed 24.04.2018 r. przed godziną 09.15 
 

 

……………………………………………………………………………….............................. 
 

XIII. Miejsce oraz termin  składania i otwarcia  ofert 
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b. Koperta wewnętrzna: 
Opis jak wyżej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 
 

13.3. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.  
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.  

 

13.4. Zmiana złożonej oferty.  
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo 
opatrzyć napisem „zmiana nr....”.  

 

13.5.  Wycofanie złożonej oferty.  
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

13.6. Otwarcie ofert jest jawne. 
13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej www.bip.byczyna.pl 

informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
 

 
 
 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację 
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 
dwóch miejsc po przecinku).  

2. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia 
opisanym w punkcie III niniejszej specyfikacji, w tym również zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz załączonym przedmiarem robót.  

Obliczając cenę oferty należy: 
1) sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o podane w przedmiarze robót ilości robót, podstawy wyceny oraz 

w ich układzie, 
2) w oferowanej cenie należy też uwzględnić wszystkie koszty inne niezbędne do wykonania całego 

przedmiotu zamówienia, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami robót, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, prac demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, ubezpieczeń od roszczeń cywilno-
prawnych, prac porządkowych, zagospodarowania placu budowy, odtworzenia dróg, chodników, odszkodowań 
za szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót, dostawy energii elektrycznej, wody i innych mediów łącznie z 
opłatami, podatku VAT, urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 
potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń 
energii elektrycznej, wykonania projektu organizacji ruchu, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
oznakowania terenu budowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, demontażu, napraw, montażu ogrodzeń 
posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, poniesienia kosztów 
zajęcia pasa drogowego, dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnym oraz 
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą, pilnowania 
mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienia im warunków bezpieczeństwa, uporządkowania 
terenu budowy po zakończeniu robót, utrzymania bezpieczeństwa wszelkich działań na terenie budowy, 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy, znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy (opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca), zapewnienia na swój koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu 
terenu budowy, a także koszty wynikające z ryzyka związanego ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny 
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uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej umowy, z wyjątkiem 
ryzyka nadzwyczajnego jako ryzyka Zamawiającego (w związku z tym Wykonawca ma obowiązek zawrzeć polisy 
ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót) oraz inne. 

 

 
 
 
 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 
1 Cena brutto oferty 60% 
2 Okres gwarancji 20% 
3 Okres rękojmi 20% 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 
kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + G + R, gdzie: 
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena brutto oferty 
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium okres gwarancji 
R = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium okres rękojmi 
         

 

              C.min. 
C = ------------------ x 100 x 60% 
               C bad 
C min.  – cena brutto oferty najtańszej 
C bad.  – cena brutto oferty badanej 
 
 

      

 
Punkty w Kryterium nr 2 będą obliczane w następujący sposób: 
 

Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 5 lata. 
Maksymalny okres gwarancji, za który zostaną przyznane punkty - 7 lat.  
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 5 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze 
SIWZ.   
 

Punkty za kryterium okres gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego 
okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Zamawiający dokona oceny (przyzna 
punkty)poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady: 
5 lata – 0 pkt.  
6 lata – 10 pkt 
7 lat – 20 pkt. 
 

Wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji opisane zostały we wzorze umowy.  
 
  

  

 
Kryterium nr 3 będzie obliczane w następujący sposób: 
Wymagany przez Zamawiającego min. okres rękojmi – 5 lat. 
Maksymalny okres rękojmi, za  który zostaną przyznane punkty - 7 lat.  
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona jako niezgodna ze 
SIWZ.   
Punkty za kryterium okres rękojmi zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego 
okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Zamawiający dokona oceny (przyzna 
punkty)poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady: 
5 lat – 0 pkt.  
6 lat – 10 pkt 
7 lat – 20 pkt. 
Wymagane przez Zamawiającego warunki rękojmi opisane zostały we wzorze umowy.  

Kryterium I – cena brutto oferty 

Kryterium II – okres gwarancji 

Kryterium III – okres rękojmi 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie  się kierował  przy  wyborze  oferty, wraz z  
podaniem  wag tych kryteriów oraz  sposobu  oceny ofert 
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1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
a) 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, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i  powodach odrzucenia oferty,  
d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), 
Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego 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. 

4. 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. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zamówienia. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ. 
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające stosowne uprawnienia osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, w tym 
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej, 

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie 
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

 
 
 
 
 
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 
 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
 

Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z art. 148 ustawy Pzp. Ustalono zabezpieczenie  
w wysokości 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie.  Zabezpieczenie, należy wnieść w całości, za cały okres 
objęty zabezpieczeniem najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem!).    

Jeśli zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, nie znajdzie się na wskazanym rachunku do wyznaczonego dnia 
podpisania umowy – zamawiający uzna, iż zabezpieczenie nie zostało wniesione.   
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili podpisania. 
 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
 

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 

XVI. Informacje  o formalnościach, jakie  powinny  zostać  dopełnione  po wyborze  oferty  
        w celu zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego 

XVII. 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 
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środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
 

XX. Postanowienia końcowe 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
2. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiące jej integralną część są: 
 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik Nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca 
Załącznik Nr 5 Wykaz osób  
Załącznik Nr 6 Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 7 Wzór umowy 
Załącznik nr 8 Dokumentacja techniczna 
Załącznik nr 9 Specyfikacja Wykonania i odbioru robót 
Załącznik nr 10 Przedmiar robót 
 
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w każdym miejscu, gdzie SIWZ oraz załączniki 
zawierają odniesienia do konkretnej marki, źródła, szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, 
pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych 
przedsiębiorstw albo produktów. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji 
projektowanej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte 
materiały winne być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienie, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu 
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi 
przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne 
dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, 
że są one równoważne. W sprawach nieuregulowanych w podanych dokumentach należy  stosować się do 
obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm 
Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.   
 
4.Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.):„Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”; 
art. 93 ust. 1c: 
„W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.” 
 
 


