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Część I Informacje ogólne   

1.  Informacje o Zamawiającym  

                                       Zamawiający:    Gmina Wierzbinek 

Plac Powstańców Styczniowych 110 

Wierzbinek , 62-619 Sadlno 

 tel./0-63/ 26-11 -380 fax./0-63/ 26-11-381 

 e-mail: ug@wierzbinek.pl 

 adres strony internetowej: www.wierzbinek.pl  

1.1. Tryb udzielania zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest               

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej             

w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia – ustawą.  

1.2. Miejsce i termin ogłoszenia o zamówieniu: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 

zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego www.wierzbinek.pl i w siedzibie Zamawiającego w miejscu 

publicznie dostępnym.  

1.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie 

internetowej Zamawiającego – www.wierzbinek.pl   

2. Określenie przedmiotu zamówienia:   

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: "Dostawa urządzeń-budowa trzech placów 

zabaw na terenie Gminy Wierzbinek"  

2.2. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV): 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu. 

3. Materiały przetargowe zawierają poniżej wymienione dokumenty:  

3.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  

3.2. Formularz oferty wraz z załącznikami,  

3.3. Projekt umowy.  

4. Formularz oferty oraz załączniki do oferty, a także zestawienie elementów 

rozliczeniowych  powinny  być  wypełnione  przez  Wykonawcę  ściśle 

 wg postanowień niniejszej specyfikacji.  

Część II Warunki udziału w postępowaniu   

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

I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.  
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1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu.  

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające 

dowody przedstawione przez Wykonawcę, o których mowa powyżej.  

 II.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

 Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie uznany za 

spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 100 000 złotych.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie uznany za 

spełniony, jeśli Wykonawca:  

 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a 

jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej dwa zamówienia które swoim zakresem obejmowały: dostawę i 

montaż: sprzętu sportowego do uprawiania na wolnym powietrzu lub placów 

zabaw lub urządzeń rekreacyjnych na wolnym powietrzu  o wartości nie 

mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto- każda dostawa.  

5.1. 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.   

5.2. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki określone w pkt 5.II. zostaną uznane 

przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą 

spełniać je łącznie.  

5.3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.II. 2) 

oraz 3) może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
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finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.4. 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 /oryginał zobowiązania/.  

5.5. Zamawiający ocenia, 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 pkt 1 ustawy.  

5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

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

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

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.3., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.II. 2) i 3).  

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien 

wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu 

się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:  

1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,   

2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

3) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy 

wykonywaniu zamówienia,  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

Część III Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak podstaw wykluczenia  

6. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  w 

zakresie wskazanym w Załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

6.1. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy  z 

Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

6.2. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.   

6.3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.  

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

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

dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia:  

7.1. 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. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

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

dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

8.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.   

8.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu.  
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8.3. Wykazu dostaw wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości przedmiotu , dat wykonania i podmiotów , na rzecz których 

dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane  lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane , a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadkach świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert ;        

Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego 

przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.  

8.4.   W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego , Zamawiający żąda następujących dokumentów (sekcja III.6 

ogłoszenia o zamówieniu karty katalogowe (lub inne dokumenty np. specyfikacje 

techniczne w przypadku braku kart)     

          Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca spełnia 

           warunki określone w Części II oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w części III pkt. 6, 

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, uzupełnienie, 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniczne byłoby unieważnienie postępowania.  

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy.  

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone 
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uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów.  

13. Wykonawca może wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów wymienionych  w 

Części III pkt 6, 7 i 8, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający 

samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i 

dokumenty.  

14. Wykonawca może wskazać oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Części III 

pkt 6, 7 i 8, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 

ust 1 ustawy.  W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 

których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy skorzysta z posiadanych oświadczeń i 

dokumentów, o ile są one aktualne.   

15. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  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 postepowaniu o udzielenie zamówienia.   

Zamawiający wraz z informacjami, o których mowa art. 86 ust. 5 ustawy, udostępni na 

stronie internetowej wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej.  

UWAGA !   Proszę nie dołączać oświadczenia do oferty !   

16. Dokumenty składające się na ofertę:  

16.1. Formularz oferty  – wypełniony zgodnie z Załącznikami nr 1.  

16.2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające:   

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem  nr 5 do 

SIWZ),  

2. brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ .   

16.3. Zestawienie elementów rozliczeniowych wypełnione zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do 

SIWZ.  

16.4. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.  

16.5. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba 

upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  w 

wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści 

jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 

powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii.  
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17.  Postać Oferty  

17.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być 

zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej.  

17.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

17.3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie 

strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej  w 

formularzu oferty.  

17.4. Dokumenty składane w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, oświadczenia,   

pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinny być 

przedstawione w oryginale.  

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

W przypadku, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  

17.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 

ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  i jednocześnie wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

17.6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

17.7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

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

stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 
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jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

17.8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę.  

17.9. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu 1 ofertę. Oferta składana 

jest w jednym egzemplarzu.   

17.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  z 

zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.  

18.  Oferty wspólne   

18.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna – art. 

23 ustawy - składana przez dwóch lub więcej Wykonawców). W takim przypadku ich 

oferta musi spełniać następujące wymagania:  

1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika (załączyć 

pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna 

dokładnie określać zakres umocowania .    

2. 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, co najmniej: 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.  

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy.  

18.2. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie.  

18.3. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia.  

  19.  Wykonawcy zagraniczni  

19.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1. składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

jego upadłości.  

19.2. Dokument, o którym mowa w pkt 19.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.    
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19.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o 

którym mowa w pkt 19.1., zastępuje się go 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. Zapis pkt 19.2. stosuje 

się.  

19.4. 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.  

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

polski.  

19.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę  i 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

 20.  Opakowanie i oznakowanie ofert  

20.1. Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (opakowaniu).   

20.2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:   

Urząd Gminy w Wierzbinku,   

Plac Powstańców Styczniowych 110   

Wierzbinek, 62-619 Sadlno  

Sekretariat, pok. 205,  

oraz powinna być oznakowana następująco:  

Oferta przetargowa na:  

       Dostawa urządzeń-budowa trzech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy 

Wierzbinek  

Nie otwierać przed 05.01.2018 r. godz. 10
15 

  

Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy .  

UWAGA  

 W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku 
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składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie czynności 

otwarcia ofert.  

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.  

20.3. Oferta, po złożeniu zostanie opakowana w bezpieczną kopertę – do momentu otwarcia  

ofert.  

Część IV Określenie przedmiotu zamówienia  

21. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń do budowy trzech siłowni 

zewnętrznych na terenie Gminy Wierzbinek tj. w:  Chlebowie, Morzyczynie , 

Sadlnie.  

   21.1. Dane ogólne:  

  21.2.  1.Chlebowo-powierzchnia całkowita zagospodarowania wynosi 232,0 m
2
  

Zakres robot obejmować będzie: wykonanie prac pomiarowych, wykonanie koryta, 

wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża , zabudowę obrzeży chodnikowych, montaż 

urządzeń siłowych - 7 kompletów, wykonanie nawierzchni żwirowej , wykonanie 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej, montaż elementów małej architektury , 

wykonanie trawnika, roboty porządkowe. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać konstrukcję stalową. 

2.Morzyczyn-powierzchnia całkowita zagospodarowania wynosi 217,0 m
2 

 .    

Zakres robot obejmować będzie: wykonanie prac pomiarowych, wykonanie koryta, 

wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża , zabudowę obrzeży chodnikowych, montaż 

urządzeń siłowych - 7 kompletów, wykonanie nawierzchni żwirowej , wykonanie 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej, montaż elementów małej architektury , 

wykonanie trawnika, roboty porządkowe. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać konstrukcję stalową. 

3.Sadlno-powierzchnia całkowita zagospodarowania wynosi: 195,0 m
2 

 . 

Zakres robot obejmować będzie: wykonanie prac pomiarowych, wykonanie koryta, 

wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża , zabudowę obrzeży chodnikowych, montaż 

urządzeń siłowych - 6 kompletów, wykonanie nawierzchni żwirowej , wykonanie 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej, montaż elementów małej architektury , 

wykonanie trawnika, roboty porządkowe. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać konstrukcję stalową. 

          

21.3.Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów dostaw i robót montażowych zawarte są w 

dokumentacji projektowej obejmującej:  

1) dokumentacja projektowa  -  (Załącznik nr 7 do SIWZ)  

2) przedmiar robót-  (Załącznik nr 8 do SIWZ),  

Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz załącznikami przedmiot zamówienia jest 

opisany ze wskazaniem znaków towarowych , patentów , lub pochodzenia, źródła       

to przyjmuje się , że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne"  
Równoważność oznacza zastosowanie materiałów i urządzeń o parametrach nie 

gorszych pod względem jakościowym i technicznym.    

21.4.Wymagana gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi  minimum 3 lata od 

dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, z wyłączeniem 

wysianej trawy, gdzie okres gwarancji trwa do pierwszego koszenia.  
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Po ww. okresach zostaną przeprowadzone odbiory pogwarancyjne; w przypadku 

wysianej trawy Wykonawca robót zostanie zwolniony z dalszej pielęgnacji.  

21.5.Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia:  

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy uproszczony 

kosztorys ofertowy, który potwierdzać będzie wartości zapisane w „Zestawieniu 

elementów rozliczeniowych” stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.  

2.  Wykonawca odbierze od Zamawiającego teren budowy oraz zorganizuje na swój koszt 

zaplecze i plac budowy.  

3    Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, tablicę informacyjną i ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekaże 1 egzemplarz planu 

„bioz” Zamawiającemu.  

4   Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę geodezyjną inwestycji, w tym wytyczenie 

obiektu i inwentaryzację powykonawczą oraz zabezpieczenie istniejących znaków 

geodezyjnych i urządzeń zabezpieczających te znaki, podlegających ochronie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

5   Wykonawca utrzyma porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne będzie 

porządkował miejsce wykonywania prac, w szczególności utrzyma w czystości koła 

pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę. Jezdnię drogi publicznej należy 

oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi.  

6   Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty i stosować materiały i urządzenia 

zgodnie z projektem budowlanym , obowiązującymi normami i innymi przepisami . 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty zawierające m.in. potwierdzenie 

spełnienia zawartych w przepisach wymagań dotyczących wykonanych robót oraz 

parametrów technicznych zastosowanych materiałów i urządzeń, w tym wyniki 

badań, pomiarów, ocen, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

zamówienia.  

       Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot   zamówienia  

jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych , patentów , pochodzenia lub 

źródła to przyjmuje się , że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub 

równoważne"  

7  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów 

robót na każdym ich etapie.  

8  Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o 

odpadach.  

9  Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy wszystkie odpady i 

opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zapewni na własny koszt 

transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 

utylizacji.  

10 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający 

niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza.  

11 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych.  
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12 Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

13 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z dysponentami wszystkich 

sieci, występujących na obszarze objętym budową, polegającej m.in. na zgłaszaniu 

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, zgłaszaniu terminów odbiorów technicznych 

częściowych i końcowych, rozwiązywaniu kolizji nie wskazanych w dokumentacji 

projektowej.  

14 Wykonawca wypełni na własny koszt wszelkie wymagania nałożone przez właścicieli 

sieci, znajdujące się w wydanych warunkach, uzgodnieniach, a także wynikające z 

dokumentacji projektowej. W razie konieczności Wykonawca zapewni ponadto, na 

własny koszt, nadzór techniczny wymagany przez gestorów sieci oraz wykonanie 

dokumentacji powykonawczej, w zakresie ich dotyczącym.  

15 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

16 Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 

terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

18. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa   

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.  

19. W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie utrzymywał ład i porządek na terenie   

budowy oraz terenach sąsiadujących z nim, zajętych lub używanych przez 

Wykonawcę, a po ich zakończeniu usunie z terenu budowy wszystkie urządzenia 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawi tereny uporządkowane i nadające się do 

użytkowania. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, w wyniku prowadzonych 

prac, terenów lub instalacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich renowacji lub 

naprawy.  

 20. Wykonawca będzie niezwłoczne informował Zamawiającego (inspektora nadzoru    

       inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą  

       wpłynąć  na jakość robót lub termin ich zakończenia.  

21. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o zaistniałych na 

       terenie budowy kontrolach i wypadkach.  

22.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez 

       nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin 

       technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.  

23.  Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie prowadził i kompletował wszelką  

       dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotuje komplet  

       dokumentów i protokołów niezbędnych do odbiorów częściowych i odbioru  

        końcowego.  

24.  Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia  

        oraz złożenia oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z 

        przedmiotem zamówienia i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane  

        według umowy.  



 

Strona 14 z 29  

  

25.   Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

        będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

        zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej  

        wysokości.  

26. Wykonawca uzyska wymagane opinie i przygotuje dokumenty niezbędne 

Zamawiającemu do zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego zakończenia 

budowy.  

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI :Płatność jedną fakturą po 

               zakończeniu robót. 

 21.6. Podwykonawstwo  

  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W 

przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.  

2. 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. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

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

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

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

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy.  

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

7. W przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wykonaniu 

zamówienia, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian.   

8. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, przedłoży 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo i 
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dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub ich zmian 

oraz kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, z 

zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 143b ust 8 ustawy.  

9. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 7, 

Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu uważa się, że je 

akceptuje.  

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie  

     spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub  

     sprzeciwu: umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

 w umowie musi być dokładnie określony zakres robót, które Wykonawca powierzy 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

 w umowie musi być określony termin wykonania zakresu robót powierzonego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

 umowa musi zawierać kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,  

 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej,  

 w umowie podwykonawczej muszą się znaleźć zapisy o obowiązku zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez  

Zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia,  zobowiązania umowne 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszą być spójne z umową między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

 11.Wykonanie  robót  w  podwykonawstwie  nie  zwalnia  Wykonawcy  

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z zawartej umowy  i 

obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku  

podwykonawcy  będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła  z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany warunków 

umownych.  

21.7. Oferty częściowe  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

21.8. Oferty wariantowe   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

21.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy.  

21.10. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna  

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

2. Zamawiający nie przewiduje w prowadzonym postępowaniu w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej zastosowania aukcji elektronicznej.   
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21.11. Wizja lokalna   

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał na swoją 

odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania 

oferty. Wizja lokalna winna być dokonana na koszt własny Wykonawcy.  

  

Część V Termin wykonania zamówienia  

22. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 30 maja 

2018 roku.  

Część VI Kryteria oceny ofert   

23. Przy ocenie ofert na Etapie I, Zamawiający kierował się będzie kryteriami:  

 1. Cena :  waga: 60%   

     2. Wydłużenie okresu gwarancji:      waga: 40%.  

  

Część VII Warunki i zmiany umowy o wykonanie zamówienia   

24. Warunki umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte są  w 

Załączniku Nr 6 do SIWZ  

24.1. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron 

Zamawiający określił w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ:  

Część VIII Opis sposobu obliczania ceny oferty  

25. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową brutto,   

obejmującą pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

25.1. Podstawą do określenia ceny jest zakres robót, który wynika z dokumentacji 

projektowej oraz  przedmiaru  robót..  

25.2. Wynagrodzenie ryczałtowe winno obejmować wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. m. in.:  

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

    na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

− koszty wynikające z: postanowień umowy, zapisów specyfikacji technicznych,  

   wydanych warunków i uzgodnień, wymagań nałożonych w dokumentacji,  

− uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,  

− koszty obsługi geodezyjnej inwestycji, w tym wytyczenia i dokumentacji 

    geodezyjnej,  
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− koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów,  

− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, ocen, sprawdzeń i prób dotyczących 

    realizowanego przedmiotu zamówienia,  

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej,  

− podatek obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.,  

−inne koszty towarzyszące, w tym m.in.: wykonania robót przygotowawczych,   

   wykończeniowych i porządkowych; zorganizowania, zagospodarowania, 

   zabezpieczenia i późniejszej likwidacji placu budowy; zorganizowania i utrzymania 

   zaplecza budowy; wywozu nadmiaru gruntu; ewentualnej wymiany gruntu; 

   zagęszczenia gruntu; przekopów kontrolnych.  

25.3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia 

nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawcy 

bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót jak  

również przyszłego placu budowy.  

25.4. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

25.5. 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.  

Część IX Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

26.  Wadium   

26.1. Każda złożona przez Wykonawcę oferta musi być zabezpieczona  wadium  w 

wysokości:   3.000,00 zł.  

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej   lub 

kilku następujących formach  :  

a) w pieniądzu - przelew na konto–BS Wierzbinek   nr  34 8558 0008 0000 0231 0015 8873  

Wniesienie wadium w pieniądzu b ę d z i e  s k u t e c z n e , jeżeli w podanym wyżej terminie 

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego ,    

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

c) gwarancjach bankowych,   

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,       
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e) 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 2016 roku, poz. 359).  

Poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane 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 2016 roku, poz. 

359) oryginały składane są do Wydziału Finansów Urzędu Gminy w Wierzbinku 

(pokój nr 104)  – przed upływem terminu składania ofert .  

26.2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

26.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 26.8 

SIWZ.  

26.4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

26.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert  

26.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt 26.3. SIWZ, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

26.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę .  

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

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej   

26.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana :  

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy .  
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26.10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób 

nieprawidłowy, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b 

ustawy.  

27.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

27.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

27.2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

27.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.   

27.4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie.   

27.5. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub  w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

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

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 359).  

27.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w BS Wierzbinek  nr 34 8558 0008 0000 0231 0015 8873  

27.7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew  pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

27.8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy.  

27.9.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.   
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27.10. Wypłata, o której mowa w pkt 27.9., następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

27.11. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą nastąpić na 

podstawie art. 149 ustawy.  

27.12. Warunki i termin zwrotu należytego zabezpieczenia umowy określa projekt umowy 

stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.  Część X Termin i miejsce składania ofert  

28. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu: Wierzbinek, Plac 

Powstańców Styczniowych 110 (pokój nr 205 ) nie później niż do dnia 05.01.2018 r. 

do godziny 10:00.  

28.1. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci 

Wykonawcom.   

28.2. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wyda pokwitowanie, potwierdzające złożenie 

oferty.  

29.  Zmiana i wycofanie oferty   

29.1. Wykonawca przed terminem składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  o 

wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i oznaczone dodatkowo 

napisem „ZMIANA”.  

29.2. Wykonawca ma prawo - przed upływem terminu składania ofert - wycofać złożoną 

ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie 

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta  i oznaczone 

dodatkowo napisem „WYCOFANIE”.  

Część XI Tryb udzielania wyjaśnień i zmiany specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  

30. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z 

Zamawiającym przed terminem składania ofert - w trybie przewidzianym  w niniejszej 

części. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, 

w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

31. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

32. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków  

o wyjaśnienie treści SIWZ.  



 

Strona 21 z 29  

  

33. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.  

34. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej.  

35. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej, na której SIWZ została zamieszczona.    

Część XII Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy  

36. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie  z wyborem 

Zamawiającego:  

1) osobiście,  

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  

2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.),   

3) za pośrednictwem posłańca,   

4) za pośrednictwem faksu, lub  

5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1030).  

37. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania.  

38. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.    

38.1. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź 

adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

38.2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  

Urząd Gminy w Wierzbinku   

Plac Powstańców Styczniowych 110  

Wierzbinek ,62-619 Sadlno 

Faks: 063 26-11-381  

e-mail : ug@wierzbinek.pl  
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38.3. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  

1. w sprawach proceduralnych – Maciej Kaczmarek w godz. od 7:30 do 15:30   

2. w sprawach merytorycznych - Radosław Wietrzykowski w godz. od  7:30 do 15:30  

Część XIII Termin związania ofertą.  

39. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

40. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

41. 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.  

Część XIV Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert  

42.  Otwarcie ofert  

42.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.01.2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 207 

Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110.   

42.2. Otwarcie ofert jest jawne.   

42.3. Oferty będą otwierane według następującego porządku :  

1. koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE”, zawierające powiadomienie 

Wykonawcy o wycofaniu złożonej oferty i po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane 

bez otwierania zostaną zwrócone Wykonawcy,  

2. koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert 

Wykonawców, którzy wprowadzili zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty,  

3. koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały 

zmienione lub wycofane, zgodnie z kolejnością ich składania.  

43. Publiczne badanie ofert  

43.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Odpakowanie oferty z bezpiecznej koperty. Sprawdzenie nienaruszalności koperty 

(opakowania) z ofertą, prawidłowości jej oznakowania zgodnie z pkt 20 SIWZ.   

Podczas otwarcia ofert podawane są nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.  

43.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

www.wierzbinek.pl  informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.   

43.3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o 

której mowa w pkt 43.2. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie określone  w 

Części III pkt 15 SIWZ.  

44.  Poufne badanie ofert (2 etapy)  

W niniejszym postępowaniu, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24 aa 

ustawy).  

44.1. Etap I – ocena ofert.  

44.1.1. Oceny będzie dokonywała komisja przetargowa, weryfikując:   

a) poprawność złożenia wadium,  

b) zgodność treści oferty z SIWZ (spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego) 

c) rażąco niską cenę,  

d)   oferty według kryteriów określonych w części VI pkt. 23.  

44.1.2. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty.  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

44.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, 

dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.  

44.1.4. Jeżeli zaoferowana cena  lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny 

lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j.  
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Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, ze zm.);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,   

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

44.1.5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się  o 

udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 44.1.4, chyba że rozbieżność wynika 

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;   

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 44.1.4.  

44.1.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na Wykonawcy.  

44.1.7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

44.1.8.  Zamawiający zgodnie z art.89 ustawy odrzuci ofertę,  jeżeli :  

1. jest niezgodna z ustawą,  

2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,  

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

4. zawiera rażąco niską cenę   w stosunku do przedmiotu zamówienia,   

5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia,  

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,  

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,  

8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na 

przedłużenie terminu związania ofertą,   

9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,   

10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób,  

11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
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44.1.9. Opis sposobu oceny oferty  

1. Przyjmuje się skalę oceny dla każdego kryterium określonego w Części VI pkt 23 

SIWZ od 0-100 pkt . Punkty za w/w kryteria będą mnożone przez ich wagę. 

Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

2. Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy.  

3. Punkty za kryteria określone w Części VI pkt 23 SIWZ przyznawane będą wg.  

poniższych zasad:  

a. Cena oferty ( C ):        waga: 60%  

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (60 

punktów), każdej następnej, przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, wg 

wzoru:  

                              najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert  

                       C= --------------------------------------------   x 100 pkt x 60%  

                                                              cena oferty badanej   

  

 b. Wydłużenie okresu gwarancji (WG)     waga:   40%  

Ofertom przyznaje się punkty za wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot 

zamówienia (z wyłączeniem wysianej trawy, gdzie okres gwarancji trwa do 

pierwszego koszenia) maksymalnie o 24 miesiące, tj. z 36 miesięcy (3 lat) do 60 

miesięcy (5 lat).  

- minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy (3 lata);  

- wydłużenie okresu gwarancji należy podać w pełnych miesiącach 

kalendarzowych, tj. od 1 miesiąca do 24 miesięcy;  

- przy podaniu wydłużenia okresu gwarancji w innych jednostkach czasu lub 

niepełnych miesiącach - przyjęta będzie do oceny wyliczona ilość pełnych 

miesięcy, z zaokrągleniem „w dół”;  

- wartość punktowa dla okresu gwarancji WG będzie ustalona poprzez wyliczenie 

stosunku okresu gwarancji oferty badanej  do maksymalnego ustalonego przez 

Zamawiającego okresu gwarancji o pomnożenie uzyskanego wyniku przez 

znaczenie procentowe kryterium wg wzoru     
                                       okres gwarancji badanej oferty   

                     WG= --------------------------------------------   x 100 pkt. x 40%  

                                                              maksymalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy    

 

- za maksymalne wydłużenie okresu gwarancji (o 24 miesiące) przyznane zostaną 

40  punkty;  

- przy wydłużeniu okresu gwarancji o więcej niż 24 miesiące naliczona zostanie 

maksymalna ilość punktów, tj. 40, natomiast do umowy zostanie wpisany okres 

gwarancji zaproponowany przez wykonawcę;  

- zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy skutkować będzie 

odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.  
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4. Oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans, czyli najwyższą liczbę 

przyznanych punktów w oparciu o ww. kryteria pomnożoną przez ilość członków 

komisji przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.   

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

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

44.1.11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

44.2. Etap II – badanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego 

warunków udziału w postępowaniu   

Badaniu będzie podlegać tylko oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o przyjęte w postepowaniu kryteria. Zamawiający zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

44.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do 

złożenia w wyznaczonym, ale nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w Części III pkt. 7-8 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu określonych w Części II pkt. 5.  

44.2.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać brak podstaw wykluczenia, spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postepowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.  

44.2.3. Zamawiający zbada, czy złożone zostały wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz 

dokona badania ich treści, formy i terminu wydania, ważności.  

44.2.4. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i  

ust. 5 pkt 1 ustawy.  

44.3. Zamawiający unieważni postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy  w 

przypadkach, gdy:  

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  

3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć,  
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4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego,  

5. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie.  

44.4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  

1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert,  

2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert,   

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

44.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy 

uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert.  

Część XV Zawiadomienie o wyborze oferty, zawarcie umowy  

45. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w terminie do dnia 04.02.2018 r.  

46. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

  

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  a 

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy , braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4. unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne  

46.1. W przypadkach, o których mowa w Części II pkt 5. ppkt I. 1., informacja,  o której 

mowa w pkt 46 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.  

47. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 46 ppkt 1 i 4, na stronie 

internetowej.  
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48.  Zawarcie umowy  

48.1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, 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.  

48.2. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę  w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym 

Załącznik Nr 6 do SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym w piśmie 

zawiadamiającym o wyborze oferty.  

48.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (np. 

pełnomocnictwo), jeżeli umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty.  

Część XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom  w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia  

49. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy 

mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.   

50. Środki ochrony przysługują wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

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

51. Odwołanie   

51.1. 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.  

51.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania.  

51.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:   

1. określenia warunków udziału w postępowaniu,  

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3. odrzucenia oferty odwołującego,  

4. opisu przedmiotu zamówienia,  

5. wyboru najkorzystniejszej oferty.  

51.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub  w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
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51.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

upływem terminu.  

 

51.6. Terminy wniesienia odwołania   

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

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni, jeżeli została 

przesłana w inny sposób.  

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 5 

dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy 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.  

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy art.180 - art.198 ustawy.  

 

52. Skarga do sądu   

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

52.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.   

Do postępowania przed sądem stosuje się przepisy art.198a - art.198 g ustawy.  

53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).  

 Część X  

Wykaz załączników do SIWZ   

Załącznik nr 1- Formularz oferty,  

 Wierzbinek, 20.12.2017 r..   

                                                                                                Z a t w i e r d z i ł  

                                                                         WÓJT  GMINY WIERZBINEK  

                                                     / - /  Paweł Szczepankiewicz   


