
 
 

1 

 

                                                                                                         Lisewo, dn. 27.11.2017 r. 

 

  

 

                    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Nazwa zadania: Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych w Gminie Lisewo. 

 

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK - Wykonawcy we wszelkich kontaktach                             

z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                   

w dniu 27.11.2017 r. pod numerem: 622713-N-2017 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego                 

i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu  27.11.2017 r. 

 

Postępowanie jest organizowane przez zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 

na wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy                                                        

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r.,                                      

poz. 2164 z późn. zm.). 

 

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców                       

oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

 

Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 
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I.  Nazwa oraz adres zamawiającego: 

 

Nazwa zamawiającego  Gmina Lisewo 

Adres zamawiającego  ul. Chełmińska 2 

Kod Miejscowość              86-230 Lisewo 

Telefon:                          56 676 86 14  

adres strony internetowej  www.bip.lisewo.com 

adres poczty elektronicznej  p.kowal@lisewo.com  

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 do 15:15,                  

                                                  wtorek - 7:30 do 16:30 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz następującymi 

rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy: 

 

1) Rozporządzenie 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). 

 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). 

 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 z późn. zm.). 

 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1                           

oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 

 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych                         

w Gminie Lisewo. 

 

                                                                 I. Place zabaw 

1) Obręb Tytlewo dz. nr 51/7  

 

Plac zabaw składał się będzie z zestawu : wieży z podestem na wysokości h = 90 cm                         

z dachem dwuspadowym i wieży z podestem na wysokości h = 90 cm, pomostem, balkonikiem, 

zjeżdżalnią, podest na wysokości h=45cm, panel ślepik z liczydłem, gra kółko i krzyżyk,          

trap pochyły, wejście po schodach, zestaw  o wymiarach 525x 258 cm i strefą bezpieczeństwa 

859x552cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10 x 10 cm , podesty - drewno lite montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo drabinki , zjazd strażacki , uchwyty ,balkonik , elementy 

łączeń – stal cynkowana ogniowo Zjeżdżalnia , Gra „KÓŁKO I KRZYŻYK” – tworzywo 

sztuczne dach , barierki , Panel „SKLEPIK”– płyta sklejka wodoodporna schody – płyta sklejka 

wodoodporna antypoślizgowa. 

 
 

 

2) Obręb Drzonowo dz. Nr 36  

 

Zamontowany zostanie Stożek  słup stalowy cynkowany malowany proszkowo o wysokości 

270 cm linia zbrojona PP16 mm. Powierzchnia zajmowana pod urządzenie o średnicy 187cm 

strefą bezpieczeństwa 600cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słup stalowy cynkowany , malowany proszkowo  

Lina zbrojona w oplocie PP 16mm. 
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3) Obręb Wierzbowo 10/3 

 

Plac zabaw będzie się składał z zestawu: wieży z podestem na wysokości h = 90 cm z dachem 

dwuspadowym, wieży z podestem na wysokości h = 90 cm, wieży z podestem na wysokości h 

= 135 cm zjeżdżalnią, przejście linowe, zjazd strażacki,  podest na wysokości h= 45cm, 

drabinka pionowa, ściana wspinaczkowa, trap wspinaczkowy i trap pochyły. Zestaw zajmie 

powierzchnię o wymiarach 603x247 cm i strefą bezpieczeństwa 941x552cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10 x 10 cm , podesty - drewno lite montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo drabinki , zjazd strażacki , uchwyty , elementy łączeń – 

stal cynkowana ogniowo Zjeżdżalnia – tworzywo sztuczne dach , barierki – płyta sklejka 

wodoodporna trap i ściana wspinaczkowa – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa + „ 

KAMIENIE” tworzywo sztuczne , kratownica – lina zbrojona w oplocie PP16mm. 

  
 

 

4) Obręb Linowiec dz. nr 49/1 

 

Plac zabaw będzie się składał z zestawu: wieży z podestem na wysokości h = 90 cm z dachem 

dwuspadowym, wieży z podestem na wysokości h = 90 cm, wieży z  podestem na wysokości h 

= 135 cm zjeżdżalnią, przejście linowe, zjazd strażacki,  podest na wysokości h = 45cm, 
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drabinka pionowa, ściana wspinaczkowa, trap wspinaczkowy i trap pochyły. Zestaw zajmie 

powierzchnię o wymiarach 603x247 cm i strefą bezpieczeństwa 941x552cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10 x 10 cm , podesty - drewno lite montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo drabinki , zjazd strażacki , uchwyty , elementy łączeń – 

stal cynkowana ogniowo Zjeżdżalnia – tworzywo sztuczne dach , barierki – płyta sklejka 

wodoodporna trap i ściana wspinaczkowa – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa + „ 

KAMIENIE” tworzywo sztuczne , kratownica – lina zbrojona w oplocie PP16mm. 

  
 

5) Obręb Mgoszcz dz. nr 27/5 

 

Plac zabaw składał się będzie z zestawu: wieży z podestem na wysokości h = 90 cm z dachem 

dwuspadowym i wieży z podestem na wysokości h = 135 cm, zjeżdżalni, zjazd strażacki, 

balkonik i wejścia po schodach. Zestaw zajmie powierzchnię o wymiarach 365x299 cm i strefą 

bezpieczeństwa 711x599cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10 x 10 cm , podesty - drewno lite, montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo zjazd strażacki , balkonik , elementy łączeń  – stal 

cynkowana ogniowo Zjeżdżalnia – tworzywo sztuczne  dach , barierki – płyta HDPE schody – 

płyta sklejka wodoodporna  antypoślizgowa. 
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6) Obręb Mgoszcz dz. nr 40/21 

 

Plac zabaw będzie się składał z zestawu: wieży h = 90 cm z dachem dwuspadowym, 2x wieża 

h = 90 cm, 2 x zjeżdżalnia, pomost, przejście rurowe „TUNEL”, zjazd strażacki, drabinka 

pionowa. . Zestaw zajmie powierzchnię o wymiarach 503x543 cm i strefą bezpieczeństwa 

841x881cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10 x 10 cm , podesty , trap- drewno lite montaż na 

kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo zjazd strażacki , uchwyty , drabinka , elementy 

łączeń – stal cynkowana ogniowo Zjeżdżalnia , rura przejścia – tworzywo sztuczne dach , 

barierki , wejście przejścia rurowego- płyta sklejka wodoodporna schody – płyta sklejka 

wodoodporna antypoślizgowa. 

 

  
 

 

7. Obręb Pniewite 215/6 

 

Zestaw mini park linowy z metalu składający się z  następujących elementów siatki rybki, 

przeprawy górskiej, wrażliwej kłody, gęstego pnącza, stacji. 

 

Skład: 1 x Moduł 2 – Na krawędzi, 1 x Moduł 6 - Siatka rybaka, 1 x Moduł 14 - Przeprawa 

górska, 1 x Moduł 15 - Wrażliwa kłoda, 1 x Moduł 17 - Gęste pnącza, 

6 x Moduł 0 – Stacja. 
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8. Obręb Błachta dz. nr 14/18 

 

Plac zabaw składał się będzie z zestawu : wieży podest na wysokości h = 90 cm z dachem 

dwuspadowym i wieży podest na wysokości h = 90 cm, pomostem, balkonikiem, zjeżdżalnią, 

podest na wysokości h=45cm, panel ślepik z liczydłem, gra kółko i krzyżyk, trap pochyły 

wejście po schodach, zestaw o wymiarach 525x 258 cm i strefą bezpieczeństwa 859x552cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10 x 10 cm , podesty - drewno lite montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo drabinki , zjazd strażacki , uchwyty ,balkonik , elementy 

łączeń – stal cynkowana ogniowo Zjeżdżalnia , Gra „KÓŁKO I KRZYŻYK” – tworzywo 

sztuczne dach , barierki , Panel „SKLEPIK”– płyta sklejka wodoodporna schody – płyta sklejka 

wodoodporna antypoślizgowa. 

 
 

 

9. Obręb Piątkowo dz. Nr 60/3 

 

Plac zabaw składał się będzie z zestawu: wieży z podestem na wysokości h = 90 cm z dachem 

dwuspadowym i wieży z podestem na wysokości h = 135 cm, zjeżdżalni, zjazd strażacki, 

balkonik i wejścia po schodach. Zestaw zajmie powierzchnię o wymiarach 365x299 cm i strefą 

bezpieczeństwa 711x599cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10 x 10 cm , podesty , trap- drewno lite montaż na 

kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo zjazd strażacki , uchwyty , drabinka , elementy 
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łączeń – stal cynkowana ogniowo Zjeżdżalnia , rura przejścia – tworzywo sztuczne dach , 

barierki , wejście przejścia rurowego- płyta sklejka wodoodporna schody – płyta sklejka 

wodoodporna antypoślizgowa. 

 

  
10. Obręb Malankowo dz. nr 110/9 

 

Urządzenie belka balansująca słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone , montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo , łańcuch stalowy nierdzewny. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone , montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo , łańcuch stalowy nierdzewny. 

 

    
 

11. Obręb Krusin dz. nr 27/4, 

 

Zamontowany zostanie Stożek  słup stalowy cynkowany malowany proszkowo o wysokości 

270 cm linia zbrojona PP16 mm. Powierzchnia zajmowana pod urządzenie o średnicy 187cm 

strefą bezpieczeństwa 600cm. 

 

Specyfikacja materiałowa: słup stalowy cynkowany , malowany proszkowo  
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Lina zbrojona w oplocie PP 16mm. 

  
 

12. Obręb Kornatowo dz. nr 64/6 

 

Urządzenie belka balansująca słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone , montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo , łańcuch stalowy nierdzewny. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone , montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo , łańcuch stalowy nierdzewny. 

 

    
13. Obręb Bartlewo dz. nr 58/15 

 

Urządzenie belka balansująca słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone , montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo , łańcuch stalowy nierdzewny. 

 

Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone , montaż na kotwach 

stalowych – cynkowanych ogniowo , łańcuch stalowy nierdzewny. 
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                                                            II. Siłownie zewnętrzne 

1) Lisewo dz. nr 271/1 

 

Zamontowany zostanie zestaw : drabinka pionowa, drabinka pozioma, drążki do 

podciągnięć/wymyków x 4 szt, drążki do podciągnięć, drążki do wymyków x 2 szt ławka do 

brzuszków. Zestaw zajmie powierzchnię o wymiarach 721x555 cm i strefą bezpieczeństwa 

1071x885cm. 

Specyfikacja materiałowa: słupy konstrukcyjne 10x10 cm stalowe , cynkowane ,malowane 

proszkowo , drabinki fi 33,7 mm – stal nierdzewna , rury poziome fi 33,7/42 mm , ławka do 

brzuszków – płyta sklejka wodoodporna 18 mm. 

  
 

2) Bartlewo dz nr 58/15 

 

Zamontowane zostaną następujące urządzenia na pylonie BIEGACZ I ORBITREK wymiar: 

3120 x 832 x 2000 mm, PRASA NOŻNA I WIOŚLARZ wymiar: 2215 x 1590 x 2000 mm, 

STEPPER I TWISTER wymiar: 1680 x 591 x 2000 mm. Na urządzeniach będzie instrukcja 

korzystania. 
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PRASA WIOŚLARZ 

 

 

 

BIEGACZ i ORBITREK 

 

 

 

            STEPPER i TWISTER 

 

 

• Zastosować następujące materiały:  

- stal: St/R35  

- beton: B30/B25  

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami 

poliestrowymi. 

 

3) Kornatowo dz nr 64/6 

 

Zamontowane zostaną następujące urządzenia na pylonie BIEGACZ I ORBITREK wymiar: 

3120 x 832 x 2000 mm, PRASA NOŻNA I WIOŚLARZ wymiar: 2215 x 1590 x 2000 mm, 

STEPPER I TWISTER wymiar: 1680 x 591 x 2000 mm. Na urządzeniach będzie instrukcja 

korzystania. 
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PRASA WIOŚLARZ 

 

 

 

BIEGACZ i ORBITREK 

 

 

 

STEPPER i TWISTER 

 

 

• Zastosować następujące materiały:  

- stal: St/R35  

- beton: B30/B25  

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami 

poliestrowymi. 

 

4) Chrusty dz nr 23/7 

 

Zamontowane zostanie urządzenie biegacz i wioślarz na pylonie, wymiar: 3120 x 832 x 2000 

mm. Na urządzeniu będzie widniała instrukcja z korzystania. 

• Opis techniczny zestawu:  

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z 

następujących materiałów:  
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- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm  

- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm  

- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium  

- nakładka żeliwna  

- siedziska i oparcia ze stali  

- uchwyty i rączki z polichlorku winylu  

- łożyska typu zamkniętego, NSK  

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm  

- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako 

sztywne  

• Zastosować następujące materiały:  

- stal: St/R35  

- beton: B30/B25  

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami 

poliestrowymi. 

 
2. UWAGA! Wszystkie wyżej przedstawione zdjęcia są zdjęciami poglądowymi 

przedstawiającymi jedynie wygląd urządzeń, natomiast podane wymiary są wymiarami 

minimalnymi jakie musi mieć dane urządzenie.   

 

3. Zamontowane urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa 

wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Wszystkie wyżej wymienione działki znajdują się w gminie Lisewo i stanowią własność 

Gminy Lisewo.  

 

5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:  

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.                                

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Zgodnie z wiedzą techniczną, 

technologiczne rozdzielenie przedmiotu zamówienia wymagałoby poniesienia dodatkowych 

kosztów m.in.: organizacji robót, organizacji zaplecza i sprzętu. Podział zamówienia na części 

nie byłby właściwy, groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi 

kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia dodatkowo mogłaby poważnie zagrozić 

właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Występuje także ryzyko niezakończenia                    

w tym samym czasie postępowań na wszystkie części zamówienia, stąd zagrożone byłoby 

późniejsze rozliczenie projektu. Zgodnie z wiedzą techniczną                                                                                 

i doświadczeniem zamawiającego zachodzi konieczność udzielenia zamówienia w jednym 

czasie, jednemu wykonawcy. 

 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie innej niż złoty polski. 

  

11. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: 

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym wykonawcy, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej specyfikacji części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Cz. V pkt. 3 niniejszej specyfikacji,              

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 zamawiający 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                    

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

  

12. Wymagania stawiane wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                                

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
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4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

13. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa                      

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.  

 

14. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa                               

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia - do 29 czerwca 2018 roku. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu.  

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu                       

oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonania w ramach jednej umowy / 

zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy                                         

wraz z montażem placu zabaw / placów zabaw za kwotę min. 150 000,00 zł brutto. 

 

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać                            

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych (podmioty udostępniające zasoby). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają                           

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona 

badania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa                 

w Cz. VI niniejszej specyfikacji.  
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4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać 

będzie, aby wykonawca w określonym terminie: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże 

spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową       

lub ekonomiczną, zgodnie z Cz. V pkt. 2 ppkt 1) niniejszej specyfikacji. 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                     

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,                          

gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności                 

są wymagane. 

6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej 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. 

 

4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżeń, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

5. W niniejszym postępowaniu zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada,                         

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się 

uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                             

w postępowaniu. 

 

6. Określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 

dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę, który podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj: 

1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
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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). 

 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie                              

z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

 

4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20            

lub ust. 5 ustawy Pzp może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 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. Przedstawione przez wykonawcę dowody podlegać będą ocenie zamawiającego 

pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy. 

 

5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki                           

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

7. W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  z innym wykonawcą               

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) Jest niezgodną z ustawą. 

2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                                   

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

4) Jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził                                        
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się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

10) Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

 

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

oświadczenia oraz dokumenty. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 

1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące oświadczenia: 

1) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - 

wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.  

2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wypełnione 

i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia o których mowa w art. 24 ust 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, którego wzór                      

stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.    

 

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

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie                              

o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                 

na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp należy                                    

na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć                                       

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa           

w Cz. VII pkt 3 ppkt 1) niniejszej specyfikacji, 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. 

 

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b              

pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia                                  
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z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem 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 wraz z montażem zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy wraz z montażem zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wraz 

z montażem były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.                       

Wzór wykazu dostaw wraz z montażem stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.  

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonania w ramach jednej umowy / zamówienia 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy                                                             

wraz z montażem placu zabaw / placów zabaw za kwotę min. 150 000,00 zł brutto 

 

5. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Cz. VII pkt 2, 3, 4 niniejszej specyfikacji                         

nie są dołączane do oferty. Oświadczenia wymienione w Cz. VII pkt 1 ppkt 1), 2) niniejszej 

specyfikacji są dołączane do oferty. 

 

6. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Cz. VII pkt 3 ppkt 1) niniejszej specyfikacji 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

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

upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w Cz. VII pkt 6 ppkt 1) niniejszej specyfikacji, 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. Dokument ten winien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

7. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie                       

lub przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu                                  
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lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3) Oferta winna zawierać oświadczenia o których mowa w Cz. VII pkt 1, 2 niniejszej 

specyfikacji dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe załączniki tzn. Formularz ofertowy 

wykonawcy oraz Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych                

składane są wspólnie. 

4) Dokument składany na wezwanie zamawiającego, o których mowa w Cz. VII pkt 3                       

ppkt 1) niniejszej specyfikacji dotyczy każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokument, 

o którym mowa w Cz. VII pkt 4  niniejszej specyfikacji składany jest przez tego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

8. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów                              

i oświadczeń: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców 

składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania                                  

ww. podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej                        

za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot 

udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

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

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

9. Postanowienia odnośnie dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby: 

1) 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 Cz. VII pkt 1 ppkt 1), 2) niniejszej 

specyfikacji. 

2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie 

dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 



 
 

21 

 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                                      

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane                              

zdolności dotyczą  

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty,                 

o których mowa w Cz. VII pkt. 3 ppkt 1) niniejszej specyfikacji w odniesieniu do podmiotów 

na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w Cz. V pkt 3  niniejszej 

specyfikacji. 
 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

 

1. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywać się  będzie                                      

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście,                                       

za pośrednictwem posłańca,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje przekazywane:                     

- za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy 

kierować / przekazywać na adres zamawiającego podany w Cz. I niniejszej specyfikacji –

Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo. 

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować                  

na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w Cz. I niniejszej                               

specyfikacji - p.kowal@lisewo.com 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień, wezwań oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Paweł Kowal, adres poczty elektronicznej: p.kowal@lisewo.com, w godzinach pomiędzy: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 do 15:15, wtorek - 7:30 do 16:30, 

2) osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień, informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:                                      

Paweł Kowal, adres poczty elektronicznej: p.kowal@lisewo.com, w godzinach pomiędzy: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 do 15:15, wtorek - 7:30 do 16:30, 

 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 

mailto:p.kowal@lisewo.com
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końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego w Cz. XII niniejszej specyfikacji terminu 

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w ppkt 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,                              

bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: 

www.bip.lisewo.com 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi                   

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców. 

 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany,                                      

w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.bip.lisewo.com 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,                  

jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie 

prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 

nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny                               

na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 

przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia                              

o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 

zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.bip.lisewo.com 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. Termin związania ofertą 

 

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

 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
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3. Wykonawca 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.  

 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając                          

o tym zamawiającego. 

 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 

lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Ofertę stanowią:  

a) Formularz ofertowy wykonawcy oraz oświadczenia wymienione w Cz. VII pkt 1                       

ppkt 1), 2)  niniejszej specyfikacji (składane przez wykonawcę w terminie określonym            

w Cz. XII pkt 1 niniejszej specyfikacji),  

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w Cz. VII pkt 2, 3, 4 niniejszej specyfikacji 

(składane przez wykonawcę w terminach i na zasadach określonych w Cz. VII niniejszej 

specyfikacji),          

c) na ofertę składają się również pozostałe, wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty,   

jeżeli dotyczą one wykonawcy (składane przez wykonawcę w sytuacjach i na zasadach 

określonych w niniejszej specyfikacji). 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie                      

z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone                                     

w tych dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie 

korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

9) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa                 
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w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 

przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający 

zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji zamawiający nie będzie 

ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika                    

z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

10) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić                            

do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                             

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,                           

a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie                                     

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 

z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie                      

lub ustanowionego pełnomocnika. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona                

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający 

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia Cz. VII pkt 7 niniejszej specyfikacji w sprawie 

dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

(nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego                    

na adres podany w Cz. I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 

wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

Oferta - Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych w Gminie Lisewo - nie otwierać 

przed 13.12.2017 r., godz. 10:15  

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez zamawiającego wyjaśnień w toku badania                     

i oceny ofert: 

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia                          
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lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń            

lub dokumentów jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a                 

ustawy Pzp. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających:  

a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego, 

c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia.  

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty                                

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.                      

Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził                   

się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku   

do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

6) Zamawiający odrzuca 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. 

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać do dnia: 13.12.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego. 

Nazwa:                           Urząd Gminy w Lisewie 

Ulica:                             Chełmińska 2 

Kod Miejscowość:         86 – 230 Lisewo 

Pokój nr:                        12-Sekretariat 

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.  

 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 13.12.2017 r., o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego. 

Nazwa:                           Urząd Gminy w Lisewie 

Ulica:                             Chełmińska 2 

Kod Miejscowość:         86 – 230 Lisewo 

Pokój nr:                        6-Sala Ślubów 
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XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć                                   

w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji, a następnie 

tak obliczoną cenę przenieść do Formularza ofertowego wykonawcy, który stanowi załącznik                                      

Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym wykonawcy cenę ryczałtową 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie i na warunkach określonych w niniejszej 

specyfikacji oraz załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji.    Cena ryczałtowa 

brutto przedstawiona w Formularzu ofertowym wykonawcy stanowi Cenę ofertową.                       

Cena ofertowa zostanie przyjęta do umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe brutto. 

 

3. Cena ryczałtowa brutto nie będzie podlegała zmianie przez okres ważności oferty (związania 

ofertą) i obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie i na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji oraz załącznikach stanowiących 

integralną część specyfikacji. Cena ryczałtowa brutto może być tylko jedna, nie dopuszcza                

się wariantowości cen. 

 

4. W Formularzu ofertowym wykonawcy cenę ryczałtowa brutto należy podać w PLN cyfrowo 

i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

5. Do wyliczenia ceny ryczałtowej brutto wykonawca stosuje właściwą stawkę podatku VAT       

w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 

 

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych 

polskich (PLN). 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie                 

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 

2) Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie. 

3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

 

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. przyznane 

punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie 

do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 

kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
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4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej:  

1) Kryterium A: Cena, waga – 60 % , max liczba punktów – 60 pkt., przyznane punkty 

zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Kryterium B: Długość okresu gwarancji jakości, waga –  40 %, max liczba punktów  - 

40 pkt., przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. Dodatkowe postanowienia dot. Kryterium A: Cena. 

1) Opis kryterium: Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu                                

o zadeklarowaną w Formularzu ofertowym wykonawcy cenę ofertową brutto                                       

za wykonywania 1 roboczogodziny usługi.  

2) Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto otrzyma maksymalną liczbę 

punktów w niniejszym kryterium tj. 60. 

3) Pozostali wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru: 

                        

                  najniższa cena ofertowa brutto z ocenianych ofert 

              --------------------------------------------------------------------   x 60 % x100 = l. uz. pkt. 

                            cena ofertowa brutto oferty badanej 

 

6. Dodatkowe postanowienia dot. Kryterium B: Długość okresu gwarancji jakości. 

1) Opis kryterium: Liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji jakości zostanie 

przyznana w oparciu o zadeklarowaną przez wykonawcę w Formularzu ofertowym            

długość okresu gwarancji jakości.  

2) Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości                

w przedziale od 4 lat do 6 lat.  

W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę długości okresu gwarancji jakości krótszego                

niż 4 lata, zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie 

długości okresu gwarancji jakości zamawiający ofertę odrzuci.  

3) Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych latach w przedziale                                 

od 4 lat do 6 lat. 

4) Sposób przyznawania punktów: 

a) wykonawca, który zadeklaruje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną 

liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 40, wykonawca może zaproponować długość 

okresu gwarancji jakości dłuższą niż 6 lat, jednak w tym przypadku zamawiający przyjmie              

do obliczeń punktacji wartość 6 lat. 

b) pozostali wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:  

 
                  długość okresu gwarancji jakości oferty badanej 

   ---------------------------------------------------------------------------------------   x 40 % x 100 = l. uz. pkt. 

długość okresu gwarancji jakości oferty najkorzystniejszej w tym kryterium 

 

7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
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8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

 

9. 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. 

 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych                        

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

11. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie 

badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie  

z Cz. V pkt 5 niniejszej specyfikacji. 

 

12. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania                         

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                         

i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty              

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  

 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności: 

1) 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) Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, informację o braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego – 

www.bip.lisewo.com, informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie 

informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt 1).  
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4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi 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. Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.lisewo.com 

 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający                           

na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje                

ten sam przedmiot zamówienia. 

 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1). 

3) W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin    

do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa                               

w Cz. XVIII pkt 3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba 

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe 

jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna                            

z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                    

które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości: 2 %  ceny ofertowej tj. ceny ryczałtowej brutto 

przedstawionej w Formularzu ofertowym wykonawcy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego                                                                       

o numerze: 41 9486 0005 0012 0043 2003 0005 z adnotacją " zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy - Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych w Gminie Lisewo” 
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2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

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

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w 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. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa       

w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  

5. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 

1) Nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib. 

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem. 

3) Kwota gwarancji / poręczenia. 

4) Termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres wykonania przedmiotu 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy. 

5) Bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze wezwanie, zobowiązanie gwaranta              

do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia       

w sposób niezgodny z zawartą umową. 

6) Warunkiem wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia może być jedynie przedstawienie 

gwarantowi wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz                                               

z oświadczeniem, że wykonawca nie wywiązał się z obowiązku realizacji zamówienia                  

w sposób zgodny z zawartą umową oraz wyjaśnieniem, na czym to nie wywiązanie polega. 

6. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:  

1) Przekazanie dokumentów zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiającemu 

nastąpi przed podpisaniem umowy. Wniesione zabezpieczenie w formie gwarancji                               

lub poręczenia, musi zostać zaakceptowane przez zamawiającego.  

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,                                          

z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie                              

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona 

nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

8. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą               

oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 

unieważnienia postępowania. 

10. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 

zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 

 

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

umowy 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
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oraz danych zawartych w ofercie. 

 

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik                                                

Nr 7 do niniejszej SIWZ. 

 

3. Wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ określa zakres, charakter 

oraz warunki zmiany postanowień umowy w stosunku treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes                                 

w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu 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. 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, lub 

2) Zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,                     

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 

uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. 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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1). 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej zamawiającego – www.bip.lisewo.com. 
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8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia                       

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

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

albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym             

przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu                       

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

upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 

powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

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

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy 

16. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

2) zamieści również na stronie internetowej – www.bip.lisewo.com, jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni                         

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,                                 

a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą,                            

jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
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XIX. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert                     

od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane                               

przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek. 

2) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli                         

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych                                   

do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one 

udostępnione. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

  

XX. Załączniki 

1. Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej specyfikacji: 

1) Formularz ofertowy wykonawcy- wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 

2) Formularz cenowy. 

3) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wypełnione                          

i podpisane przez wykonawcę. 

4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane 

przez wykonawcę.       

5) Oświadczenie o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej.  

6) Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem. 

7) Wzór umowy.   

 

 

 

 

                                                                               

                                                                            Wójt Gminy Lisewo                                                                                  

                                                                              Jakub Kochowicz  

                __________________________________ 

                                                                                    Kierownik zamawiającego 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ                    

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

 

                                         FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

1. Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:     ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……. ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

2. Osoby ze strony wykonawcy uprawnione do kontaktu z zamawiającym: 

 

Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy: 

• do kontaktów  z zamawiającym, 

• odpowiedzialne za wykonanie umowy 

• pełnomocnik wykonawcy  

• pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej 

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w 

postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia 

umowy). 

 

 

3. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:    TAK   /   NIE * 

 

4. Dane dotyczące zamawiającego 

 

Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo 

 

 

Lp. Imię i nazwisko / Nr tel. / Nr fax / E-mail Zakres odpowiedzialności 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  
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5. Zobowiązania wykonawcy  

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych w Gminie Lisewo.  

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie i na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach stanowiących integralną część 

specyfikacji za cenę ryczałtową: 

Cena oferty 

cena ryczałtowa netto.................................................................................................................zł  

(słownie: .....................................................................................................................................) 

kwota VAT.................................................................................................................................zł 

cena ryczałtowa brutto...............................................................................................................zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

2) Oświadczam, że: 

Długość okresu gwarancji jakości wynosi: …………… lat (zamawiający określa minimalną 

oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości w przedziale od 4 lat do 6 lat)  

Długość okresu gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana 

wykonawcy w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie deklarowanej przez wykonawcę 

długości okresu gwarancji jakości, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. 

 

6. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

 

Informuję, że: 

-wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

-wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego                   

w odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..............................................................,   

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru                      

lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……………………….zł netto * 

 

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                         

nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję           

się  w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 

5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny 
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z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz załącznikach do niej. 

 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                           

w wysokości 2 % ceny ofertowej tj. ceny ryczałtowej brutto, w kwocie: 

 ......................................................, w formie: ............................................................................. 

 

 

9. Zastrzeżenie wykonawcy 

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie 

udostępnione / udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 

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

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

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

 

10. Informacje na temat podwykonawców 

 

Informuję, że: 

Zamówienie wykonam sam, tj. bez udziału podwykonawców 

Zamówienie wykonam przy udziale następujących podwykonawców w podanym niżej 

zakresie* 

Poniżej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom 

wraz z podaniem informacji o tych podmiotach (dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy               

e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji) 

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

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

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby 

uprawnione do reprezentacji                                    
 

                                                                          

 

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

                                                                           (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

  

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

 

                                                   

                                                        FORMULARZ CENOWY 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................  Data ..................... 

 

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

 

Nazwa zadania: Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych w Gminie Lisewo.  

Lp Elementy robót –                                               

zgodnie z tabelą elementów scalonych 

Cena 

netto  

Podatek 

VAT 

  Cena 

brutto  

1. Plac zabaw Tytlewo dz. Nr 51/7    

2. Plac zabaw Drzonowo dz. Nr 36    

3. Plac zabaw Wierzbowo dz. Nr 10/3    

4. Plac zabaw Linowiec dz. Nr 48/1    

5. Plac zabaw Mgoszcz dz. Nr 27/5    

6. Plac zabaw Mgoszcz dz. Nr 40/21    

7. Plac zabaw Pniewite dz. Nr 215/6    

8. Plac zabaw Błachta dz. Nr 14/18    

9. Plac zabaw Piątkowo dz. Nr 60/3    

10. Plac zabaw Malankowo dz. Nr 110/9    
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Wartość pozycji ogółem należy przenieść do Formularza ofertowego wykonawcy. 

 

                                                           

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

                                                                                 (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Plac zabaw Krusin dz. Nr 27/4    

12. Plac zabaw Kornatowo dz. Nr 64/6    

13. Plac zabaw Bartlewo dz. nr 58/15    

14. Siłownia zewnętrzna Lisewo dz. Nr 271/1    

15. Siłownia zewnętrzna Bartlewo dz. Nr 58/15    

16. Siłownia zewnętrzna Kornatowo dz. Nr 64/6    

17. Siłownia zewnętrzna Chrusty dz. Nr 23/7    

Ogółem    
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

 

 

 

         Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy                                     

z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych w Gminie Lisewo. 

prowadzonego przez: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, oświadczam,                   

co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Cz. V pkt 2 ppkt 1 niniejszej SIWZ. 

                                                                   

                                                                 

                                                                   

                                                              

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

                                              

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Cz. V pkt 2 ppkt 1 niniejszej SIWZ polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

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

 w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

                  (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

                                                                

 

                                                              

 

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

                                                              

 

 

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

 

   Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy                          

z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

 

 DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ............................. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych w Gminie Lisewo prowadzonego przez: 

Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

                                                                 

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

                                                                

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………….                       
                    (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

                                                           

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

                                                             

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

 
                      
                               OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY                                                

                                            DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

Oświadczam że:*  

 

1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                                 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)  

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. Budowa placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych w Gminie Lisewo. 

 

2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                                       

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)  

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. Budowa placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych w Gminie Lisewo. 

 

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:  

1. ………………………………………………………………………………………………..  

2. ………………………………………………………………….……………………………. 

3. ………………………………………………………………….……………………………. 

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

 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą                     

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

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

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

 

 

*Niepotrzebne skreślić  

 

 

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

  

 

                                                                   

                  WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW WRAZ Z MONTAŻEM  

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem 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 

wraz z montażem zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

wraz z montażem zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

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

dostawy wraz z montażem były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy.          

 

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp obowiązują uregulowania Cz. VII pkt 9 niniejszej SIWZ. 

 

 

 

 

 

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

                                                                            (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

Lp. Odbiorca / Podmiot           

na rzecz którego dostawa 

wraz z montażem została 

wykonana 

Data 

wykonania 

Przedmiot wykonanej dostawy 

wraz z montażem  

Wartość brutto 

1.      

2.      

3.      
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Załącznik Nr 7 do SIWZ                    

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

                                                                   

                                                                

                                                                 Wzór Umowy 

                                                         Umowa Nr ………/2017 

Umowa zawarta w dniu ……………… r.  roku w Lisewie pomiędzy:                             

Gminą Lisewo z siedzibą: ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Lisewo – Jakuba Kochowicza 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Lisewo – Henryki Świątkowskiej 

a   

…………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 

 

w wyniku przeprowadzonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych w Gminie Lisewo, została zawarta umowa o następującej treści: 
                                                                             § 1  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Budowa placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych w Gminie Lisewo. 

2. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.                         

Przedmiot umowy, jego zakres oraz warunki wykonania określają:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27.11.2017 r.                                                  

(wraz z ewentualnymi zmianami) sporządzona na potrzeby postępowania przetargowego                                                   

Numer sprawy: RGiI.271.20.2017.PK 

2) Załączniki do ww. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiące integralną 

część specyfikacji (w tym niniejsza umowa). 

3) Oferta wykonawcy z dnia …………….. r. 

Dokumenty wymienione w treści niniejszego ustępu stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

 

                                                                             § 2 

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do:  

1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie i na warunkach określonych w dokumentach 

wymienionych w § 1 ust 2 niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

wiedzy i sztuki technicznej oraz zgodnie z poleceniami zamawiającego.  

2) Urządzenia terenu montażu, w niezbędne do wykonania przedmiotu umowy media                    

oraz ponoszenia kosztów ich używania. 

3) Niezwłocznego udzielenia zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji 

dotyczących przebiegu prac w zakresie, w jakim będzie to określone przez zamawiającego.  
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4) Przestrzegania przepisów ppoż, bhp oraz pozostałych wymaganych podczas wykonania 

przedmiotu umowy przepisów.  

5) Utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie montażu oraz usuwania na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z terenu na którym wykonywany jest montaż oraz 

uporządkowania terenu montażu po zakończeniu robót.  

6) Przekazania zamawiającemu aktualnych certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, 

aprobat technicznych dotyczących materiałów użytych do montażu instalacji oraz dotyczących 

urządzeń będących elementami instalacji. 

7) Zgłoszenia zamawiającemu pisemnie gotowości do dokonania odbioru końcowego 

poszczególnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, uczestniczenie w czynnościach odbioru 

oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz awarii. 

8) Usunięcia wad oraz awarii stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej 

gwarancji jakości.  

                                                                             § 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: 

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 29 czerwca 2018 r.  

2) Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień powiadomienia 

zamawiającego pisemnie, o gotowości do odbioru końcowego wykonanych wszystkich placów 

zabaw oraz siłowni zewnętrznych, o którym mowa w  § 9 niniejszej umowy. 

3) Wykonanie przedmiotu zamówienia rozpocznie się po podpisaniu umowy, po przekazaniu 

placów montażu poszczególnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, jednak nie 

wcześniej niż od dnia 02.04.2018 r. 

4) Przekazanie placu montażu poszczególnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych 

nastąpi po podpisaniu umowy. 

 

2. Termin określony w ust. 1 pkt 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

1) Przyczyn leżących po stronie zamawiającego.  

2) Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje 

społeczne, działania militarne itp.). 

3) Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 

umowy lub dokonanie odbiorów przedmiotu umowy (np. intensywne, ciągłe opady deszczu). 

4) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

5) Braku środków finansowych na realizację inwestycji. 

 

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami 

podpisanymi przez strony tj. zamawiającego oraz wykonawcę. 

 

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, zamawiający oraz 

wykonawca ustalą nowe terminy, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

będzie odpowiadał okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody. 
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                                                                            § 4 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                           

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:  

1) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:  

a) ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu przedmiotu umowy, zamawiający 

zastrzega sobie prawo do korekty wartości przedmiotu umowy, zgodnie z faktycznie wykonaną 

ilością placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, wyliczenie wartości faktycznie wykonanych 

placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych nastąpi w oparciu o wycenę poszczególnych placów 

zabaw oraz siłowni zewnętrznych w formularzu cenowym złożonym w ramach oferty 

wykonawcy, 

b) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy.  

3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację i wykonanie przedmiotu umowy,  

b) w przypadku ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego 

niezależnych, 

c) w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu użytych pojęć w 

umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności         i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony, 

d) w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany zapisów umowy, 

e) w przypadku gdy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy na którego zasoby              

na etapie składania ofert powoływał się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w takiej sytuacji wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu (na zasadach wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia), iż proponowany nowy podwykonawca spełnia warunki wymagane w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu, wykonawca może również 

wykazać zamawiającemu, iż samodzielnie spełnia warunki wymagane w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

                                                                              § 5 

Do obowiązków zamawiającego należy: 

1) Przekazanie placu montażu poszczególnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych                    

do dnia 30 marca 2018 r. 

2) Zapewnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.  

3) Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.  

4) Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego za wykonany przedmiot umowy.  
                                                                              § 6 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę:                                  

netto……………………………..zł(słownie:………………………………………………….)                                                                                                                             

podatek VAT……………………zł(słownie:…………………………………………………..)                                           

brutto …………………………… zł (słownie:……………………………………………...…)  
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2. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie i na warunkach określonych w dokumentach wymienionych w § 1 ust 2 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wyceny przedmiotu umowy na podstawie dokumentów 

wymienionych w § 1 ust 2 niniejszej umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową                   

wystawioną po pozytywnym odbiorze wykonania przedmiotu umowy potwierdzonym 

protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.  

5. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna w terminie do 30 dni             

od daty jej otrzymania przez zamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez 

wykonawcę na fakturze. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

7. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robót, zamawiający ma 

prawo   do korekty wartości  przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit.a) niniejszej 

umowy.                

                                                                              § 7 

1. Wykonawca nie powierza wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom /              

Wykonawca powierza podwykonawcom realizację części przedmiotu niniejszej umowy 

(zgodnie    z Formularzem ofertowym wykonawcy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy     z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy powierzonego 

podwykonawcy. 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Cz. V pkt. 3 SIWZ,  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 zamawiający powoływał        

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                              § 8 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony zamawiającego odpowiadał będzie: 

…………………., tel. …………………………………… 

2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony wykonawcy odpowiadał będzie: 

…………………., tel. …………………………………… 

3. Koordynatorem realizacji zobowiązań wykonawcy, oraz osobą do kontaktów ze strony 

zamawiającego będzie ……………………., tel. …………………………………… 

                                                                            § 9 

1. Odbiór poszczególnych wykonanych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych:  

1) Po wykonaniu poszczególnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych wykonawca 

powiadomi zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru poszczególnych placów zabaw               

oraz siłowni zewnętrznych. 

2) Zamawiający dokona odbioru poszczególnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych                   

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, odbiór zostanie potwierdzony 

sporządzeniem i podpisaniem przez zamawiającego oraz wykonawcę protokołu odbioru 

poszczególnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. 

2. Odbiór końcowy wykonanych wszystkich placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych:  
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1) Po wykonaniu wszystkich placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych wykonawca powiadomi 

zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego wykonanych wszystkich placów 

zabaw oraz siłowni zewnętrznych. 

2) Wraz z powiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego wykonawca składa następujące 

dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego tj.: 

 a) certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dotyczących materiałów 

użytych do montażu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych oraz dotyczące urządzeń 

będących elementami placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. 

3) Zamawiający w terminie 3 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych 

placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając 

o tym wykonawcę pisemnie wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru 

końcowego.  

4) W przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego zamawiający wyznaczy                  

datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi wykonawcę. 

5) Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych licząc                             

od daty rozpoczęcia odbioru.  

6) Protokół odbioru końcowego sporządzi zamawiający i przekaże wykonawcy                                        

w dniu zakończenia odbioru.  

7) Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez zamawiającego oraz wykonawcę. 

8) Wady ujawnione w trakcie odbioru:  

a) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające                        

się do usunięcia, to zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia                                          

wad przez wykonawcę,  

b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, 

zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,  

c) wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad,  

d) zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem wykonawcy, 

spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.  

                                                                             § 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego                  w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,4 % wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3) Za zwłokę w niepodjęciu czynności związanych z usunięciu wad, awarii stwierdzonych              

w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad oraz awarii. 

4) Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych                      

z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych                  

z usunięciem szkody. 
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2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną: 

1) Za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

zamawiający, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego                

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

                                                          § 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych 

poniżej oraz wskazanych w treści niniejszej umowy: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży        

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa                      

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni         

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn                     

oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie. 

3) Wykonawca przerwał wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących                                         

po stronie wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie wykonuje poleceń zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić                         

w terminie do 30 dnia od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, ale nie później 

niż do dnia wykonania przedmiotu umowy. 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonywanych prac w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt         

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu wykonywania prac 

urządzenia przez niego dostarczone, wykorzystywane przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 7 dni do: 

1) Dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

2) Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu montażu placów zabaw oraz siłowni 

zewnętrznych.  
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                                                          §12 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu …... letniej gwarancji jakości                                                   

na wykonane place zabaw oraz siłownie zewnętrzne. Termin gwarancji jakości biegnie                             

od daty podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 9 niniejszej umowy.  Protokół odbioru końcowego będzie stanowić dokument 

gwarancyjny. Nadto wykonawca udziela zamawiającemu równolegle biegnącej rękojmi za 

wady  na okres równy okresowi udzielonej gwaranci jakości. 

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się w okresie 

obowiązywania gwarancji jakości o której mowa w ust. 1 do wykonywania bezpłatnych 

przeglądów gwarancyjnych / serwisowych gwarantujących zachowanie udzielonej gwarancji 

jakości. Przegląd gwarancyjny / serwisowy powinien odbywać się co najmniej raz w roku. 

3. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości o której mowa w ust. 1 

ewentualnych wad, awarii obowiązany jest do przedłożenia wykonawcy, najpóźniej w ciągu               

5 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z żądaniem usunięcia wad, awarii                         

i podaniem terminu ich usunięcia (na piśmie/ zeskanowanym pismem wysłanym e mailem). 

4. Obowiązki wynikające z gwarancji jakości o której mowa w ust. 1 wykonawca musi podjąć 

niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin, a następnie usunąć wady, awarie na własny 

koszt   w sposób docelowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie dłuższym niż 7 

dni, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych sytuacjach żądając usunięcia wad lub awarii 

zamawiający wyznaczy wykonawcy termin dłuższy niż 7 dni tj. technicznie uzasadniony na ich 

usuniecie. 

5. Naprawa nastąpi w miejscu użytkowania placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, 

natomiast w przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania, wykonawca 

zapewni na własny koszt odbiór wadliwego elementu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych 

i  jego ponowną dostawę po dokonaniu naprawy do miejsca ich użytkowania. 

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z gwarancji jakości i rękojmi za wady o których mowa       

w ust. 1 do każdej z wady z osobna należy do zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wad lub awarii ze względu na ich koszt. 

7. Jeżeli wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w wyznaczonym terminie, 

zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy            

bez zgody sądu i bez utraty gwarancji udzielonej przez wykonawcę. 

 

                                                           §13 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 2 % wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy tj. w wysokości 

………..……… zł (słownie: ………………………………….………………… zł). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ……………………………………………… 

3. Dowód wniesienia 100 % zabezpieczenia określonego w ust. 1, został przedstawiony 

zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w nw. terminach: 

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy. 

2) 30% zabezpieczenia nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, termin okresu 

rękojmi za wady liczony jest od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego,           

o którym mowa w § 9 niniejszej umowy. 

5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają wraz z upływem okresu gwarancji jakości. 
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6. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania ustawy 

Pzp zawarte w art. od 147 do 151.  

                                                        §14  

Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, na zasadach określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego jest dopuszczalny za zgodą zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 
                                                        §15 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy                          

Prawa zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa budowlanego. 

                                                                           §16 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z niniejszą umową   

jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

                                                                          §17 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze                     

dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy. 

 

                                                                           §18 

1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Oferta wykonawcy z dnia ………………….. r. 

2) Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA:  

 

 

 

 
 


