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SSPPIISS      TTRREEŚŚCCII  

 

Rozdział I                              Instrukcja dla Wykonawców 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego 

2.  Numer postępowania 

3.  Tryb udzielenia zamówienia 

4.  Przedmiot zamówienia 

5.  Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych 

6.  informacja dotycząca zamówień uzupełniających  

7.  Termin  realizacji  zamówienia   

8.  Warunki udziału w postępowaniu  

9.  Dokumenty wymagane od Wykonawców   w celu potwierdzenia spełniania warunków          

10.  Opis  sposobu  przygotowania oferty  

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcą i udzielanie wyjaśnień 

13. Wymagania dotyczące wadium 

14. Miejsce i termin składania  ofert 

15. Termin związania ofertą 

16. Miejsce i termin otwarcia ofert 

17. Badanie  i  ocena ofert 

18. Udzielenie zamówienia  

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

20. Warunki umowy 

21. Środki ochrony prawnej 

 

 

Rozdział  II         -     Załączniki 

 

Załącznik   nr  1 Formularz oferty   

Załącznik   nr  2 Przedmiar robót 

Załącznik   nr  3 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

Załącznik   nr  4 Oświadczenie z art. 24 ustawy 

Załącznik   nr  5 Wykaz robót  

Załącznik   nr  6 Zobowiązanie innych podmiotów  

Załącznik   nr  7 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  

 

Rozdział  III         -     Projekt  UMOWY 
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11..  NNAAZZWWAA      II    AADDRREESS    ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  
    

          GGmmiinnaa  BBrrooddyy      reprezentowana przez    WWóójjttaa  GGmmiinnyy  BBrrooddyy  

     27 – 230 Brody, ul. St. Staszica 3  

  

          TTeelleeffoonn::      00--4411        227711  ––  1122  ––  0055    

          FFaaxx::                    00--4411      227711  ––  1122  ––  3311      

          ee--mmaaiill::  inwestycyjny.brody@vp.pl 

          aaddrreess  iinntteerrnneettoowwyy::    www.brody.info.pl 

 www.bip.brody.info.pl 

 

22..  NNUUMMEERR    PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  
  

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczone jest 

numerem  I.27.PZ.13 

Wykonawcy porozumiewając się  z Zamawiającym powinni powoływać się  na ten numer,  

a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania i protesty winny być kierowane na adres 

podany powyżej. 

 

33..  TTRRYYBB      UUDDZZIIEELLEENNIIAA      ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

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

zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 

czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 

r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. 

poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271, poz. 1529, a także wydane na podstawie niniejszej 

ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a 

zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795, Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1360). 

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

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

3.3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

Prawa zamówień publicznych. 

3.4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

http://www.brody.info.pl/
http://www.bip.brody.info.pl/
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3.5 Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę „Prawo 

zamówień publicznych” , o której mowa w pkt. 3.1. 

 

 

44..    PPRRZZEEDDMMIIOOTT      ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
  
    4.1.   Przedmiotem  zamówienia  jest realizacja zadania   pod nazwą 

               

  „„UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  LLiippiiee,,  

LLuubbiieenniiaa,,  KKrryynnkkii  ii  BBrrooddyy”” 

  
 

 Oznaczenie  według  CPV  

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 
 

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż czterech placów zabaw w miejscowościach Lipie, 

Lubienia, Krynki i Brody:   

 

W skład zestawu wchodzą: 

Zestaw wieżowy  

W skład zestawu wchodzą:  

-wieża z dachem, drewniane schody, domek z dwoma wejściami i oknem, pomost, pochyła ścianka 

skałkowa, zjeżdżalnia. 

Wymiary urządzenia: 

Ogólne min wymiary zestawu 5,50 m x 3,50m 

Wysokość  maks. 3,50 m 

Wysokość upadku maks.  1,30m 

Materiały: 

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone, deski na podesty sosnowe ryflowane ciśnieniowo 

impregnowane dodatkowo impregnowane farbami w kolorze zielonym. 

Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE. 

Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej wodoodpornej. 

Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej. 

Prefabrykaty betonowe- beton klasy B-15.  

Zabezpieczenia 

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo lub 

ocynkowana kąpielowo, drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną lakierowane dodatkowo 

dwukrotnie lakierem nawierzchniowym. 

 

Zestaw domek z grą kółko krzyżyk 

W skład zestawu wchodzą: domek, gra kółko krzyżyk, ławki 

Wymiary urządzenia: 

Ogólne min. wymiary zestawu 1 m x 2,5m 

Wysokość  maks 3 m 

Wysokość upadku maks. 0,5m 

Materiały: 

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone. Podest i poszycie dachu ze sklejki antypoślizgowej 

wodoodpornej. 

Osłony wykonane z płyty HDPE, walce kółko-krzyżyk – plastikowe.  

Prefabrykaty betonowe beton B-15  
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Zabezpieczenia 

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo lub 

ocynkowana kąpielowo, drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną lakierowane dodatkowo 

dwukrotnie lakierem nawierzchniowym. 

 

Huśtawka – Bujak   

Wymiary urządzenia: 

Wysokość maks 1 m 

Długość 1,5 m 

Szerokość 0,25m 

Wysokość upadku maks  1m 

Materiały: 

Płyty  HDPE.  Sprężyny stalowe – lakierowane Prefabrykaty betonowe beton B-15  

Zabezpieczenia 

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo. 

 

Bujak na sprężynie - pies 

Wymiary urządzenia: 

Wysokość maks 0,9m, Szerokość 0,25m, Długość 0,8 m Wysokość upadku maks 0,9m 

Materiały: 

Płyty  HDPE. Sprężyny stalowe – lakierowane. Prefabrykaty betonowe beton B-15  

Zabezpieczenia 

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo. 

 

Bujak na sprężynie kogut analogia Bujak na sprężynie- pies 

 

Tablica z regulaminem 

Materiały: 

Drewno klejone warstwowo impregnowane, dwukrotnie lakierowane. Fundament betonowy. Tablica 

ze sklejki laminowanej. 

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera: 

 Przedmiar robót –  Rozdział IV 

 

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 

W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 
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55..  IINNFFOORRMMAACCJJAA    DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA    OOFFEERRTT    CCZZĘĘŚŚCCIIOOWWYYCCHH  II  WWAARRIIAANNTTOOWWYYCCHH  
  
5.1.   Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert częściowych. 

5.2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.3.   Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

 

66..      IINNFFOORRMMAACCJJAA    DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA    ZZAAMMÓÓWWIIEEŃŃ    UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCYYCCHH  
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 

pkt.7 Pzp. 

 

77..        TTEERRMMIINN      RREEAALLIIZZAACCJJII    ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 

7.1.   Zakończenie realizacji –  1144  cczzeerrwwccaa  22001133  

  

88..        WWAARRUUNNKKII    UUDDZZIIAAŁŁUU    WW    PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  
 

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

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia: 

DDoośśwwiiaaddcczzeenniiee – rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 5 lat  a jeśli 

okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim 

rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone dokumentami , że 

roboty te zostały wykonane należycie   

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie 

spełniają powyższy warunek. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 

4). sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

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

 

3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu   weryfikowanie zdolności 

wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
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podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

 

5. 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 Prawa zamówień publicznych. 

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

   nieuczciwej konkurencji. 

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

5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

   zamówienia. 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

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

    poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 

 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie 

spełnia. 

 

 

99..  WWyykkaazz  oośśwwiiaaddcczzeeńń  lluubb  ddookkuummeennttóóww,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć  wwyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  
ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniieenniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  
  

AA..  NNaa  ooffeerrttęę  sskkłłaaddaajjąą  ssiięę  nnaassttęęppuujjąąccee  ddookkuummeennttyy  ii  zzaałłąącczznniikkii::  

  

AA..11))  FFoorrmmuullaarrzz  ooffeerrttoowwyy  --  wwyyppeełłnniioonnyy  ii  ppooddppiissaannyy  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę    

KKoosszzttoorryyss  ooffeerrttoowwyy  ssppoorrzząąddzzoonnyy  zzggooddnniiee  zz  pprrzzeeddmmiiaarreemm  rroobbóótt    

AA..22))  WWyykkaazz  oossóóbb  ddoo  kkoonnttaakkttóóww  zz  ZZaammaawwiiaajjąąccyymm  

AA..33))  OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  zz  aarrtt..  2222  uusstt..  11  PPrraawwaa  zzaammóówwiieeńń  

ppuubblliicczznnyycchh      

AA..44))  OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  oo  bbrraakkuu  ppooddssttaaww  ddoo  wwyykklluucczzeenniiaa  zz  ppoossttęęppoowwaanniiaa  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  zz  aarrtt..  2244  

uusstt..  11  PPrraawwaa  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh    

AA..55))  WWzzóórr  uummoowwyy  --  ppaarraaffoowwaannyy  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  ((rroozzddzziiaałł  IIIIII  SSIIWWZZ))  

AA..66))  OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  ddoottyycczząąccee  ggrruuppyy  kkaappiittaałłoowweejj  zz  aarrtt..  2266  uusstt..  22dd  PPrraawwaa  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh    

AA..77))  DDookkuummeennttyy  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccee  ppoossiiaaddaanniiee  uupprraawwnniieeńń  //  ppeełłnnoommooccnniiccttww  oossóóbb  sskkłłaaddaajjąąccyycchh  ooffeerrttęę,,  oo  

iillee  nniiee  wwyynniikkaajjąą  zz  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa  lluubb  zz  pprrzzeeddssttaawwiioonnyycchh  ddookkuummeennttóóww  rreejjeessttrroowwyycchh..  

    

BB..  WW  cceelluu  wwyykkaazzaanniiaa  bbrraakkuu  ppooddssttaaww  ddoo  wwyykklluucczzeenniiaa  zz  ppoossttęęppoowwaanniiaa  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  zz  aarrtt..  

2244  uusstt  11  PPrraawwaa  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh  wwyykkoonnaawwccaa  sskkłłaaddaa  nnaassttęęppuujjąąccee  ddookkuummeennttyy::  

  

BB..11))  AAkkttuuaallnnyy  ooddppiiss  zz  wwłłaaśścciiwweeggoo  rreejjeessttrruu  lluubb  zz  cceennttrraallnneejj  eewwiiddeennccjjii  ii  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  ddzziiaałłaallnnoośśccii  

ggoossppooddaarrcczzeejj,,  jjeeżżeellii  ooddrręębbnnee  pprrzzeeppiissyy  wwyymmaaggaajjąą  wwppiissuu  ddoo  rreejjeessttrruu  lluubb  eewwiiddeennccjjii,,  ww  cceelluu  wwyykkaazzaanniiaa  

bbrraakkuu  ppooddssttaaww  ddoo  wwyykklluucczzeenniiaa  ww  ooppaarrcciiuu  oo  aarrtt..  2244  uusstt..  11  ppkktt  22  uussttaawwyy,,  wwyyssttaawwiioonnee  nniiee  wwcczzeeśśnniieejj  nniiżż  66  

mmiieessiięęccyy  pprrzzeedd  uuppłłyywweemm  tteerrmmiinnuu  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..    

    

CC..  WW  cceelluu  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniieenniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  aarrtt..  2222  uusstt..  11  ppkktt..  11))  

ddoo  33))  uussttaawwyy  PPzzpp,,  nnaalleeżżyy  zzłłoożżyyćć  nnaassttęęppuujjąąccee  ddookkuummeennttyy::  

  

CC..11))  WWyykkaazz  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh  wwyykkoonnaannyycchh  ww  ookkrreessiiee  oossttaattnniicchh  ppiięęcciiuu  llaatt  pprrzzeedd  uuppłłyywweemm  tteerrmmiinnuu  
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sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt,,  aa  jjeeżżeellii  ookkrreess  pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii  jjeesstt  kkrróóttsszzyy  --  ww  ttyymm  ookkrreessiiee,,  wwrraazz  zz  ppooddaanniieemm  

iicchh  rrooddzzaajjuu  ii  wwaarrttoośśccii,,  ddaattyy  ii  mmiieejjssccaa  wwyykkoonnaanniiaa  oorraazz  zz  zzaałłąącczzeenniieemm  ddoowwooddóóww  ddoottyycczząąccyycchh  

nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh  rroobbóótt,,  ookkrreeśśllaajjąąccyycchh,,  cczzyy  rroobboottyy  ttee  zzoossttaałłyy  wwyykkoonnaannee  ww  ssppoossóóbb  nnaalleeżżyyttyy  oorraazz  

wwsskkaazzuujjąąccyycchh,,  cczzyy  zzoossttaałłyy  wwyykkoonnaannee  zzggooddnniiee  zz  zzaassaaddaammii  sszzttuukkii  bbuuddoowwllaanneejj  ii  pprraawwiiddłłoowwoo  uukkoońńcczzoonnee..  

  

DD..  WW  cceelluu  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniieenniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww    aarrtt..  2222  uusstt..  11  ppkktt..  44))  

uussttaawwyy  PPzzpp,,  nnaalleeżżyy  zzłłoożżyyćć  nnaassttęęppuujjąąccee  ddookkuummeennttyy::  

  

  --OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  wwyykkoonnaawwccyy  

    

  EE..  PPoossttaannoowwiieenniiaa  ddoottyycczząąccee  sskkłłaaddaanniiaa  ddookkuummeennttóóww  pprrzzeezz  WWyykkoonnaawwccóóww  mmaajjąąccyycchh  ssiieeddzziibbęę  lluubb  

mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  

  

EE..11))  WWyykkoonnaawwccaa,,  kkttóórryy  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  

PPoollsskkiieejj  zzaammiiaasstt  ddookkuummeennttóóww,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  ppkktt..BB..11)),,  CC..11))sskkłłaaddaa  ddookkuummeenntt  lluubb  ddookkuummeennttyy,,  

wwyyssttaawwiioonnee  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa,,  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccee  ooddppoowwiieeddnniioo,,  

żżee::  

11))  nniiee  oottwwaarrttoo  jjeeggoo  lliikkwwiiddaaccjjii  aannii  nniiee  ooggłłoosszzoonnoo  uuppaaddłłoośśccii  --  wwyyssttaawwiioonnyy  nniiee  wwcczzeeśśnniieejj  nniiżż  66  mmiieessiięęccyy  

pprrzzeedd  uuppłłyywweemm  tteerrmmiinnuu  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..  

22))  nniiee  zzaalleeggaa  zz  uuiisszzcczzaanniieemm  ppooddaattkkóóww,,  ooppłłaatt,,  sskkłłaaddeekk  nnaa  uubbeezzppiieecczzeenniiee  ssppoołłeecczznnee  ii  zzddrroowwoottnnee  aallbboo  żżee  

uuzzyysskkaałł  pprrzzeewwiiddzziiaannee  pprraawweemm  zzwwoollnniieenniiee,,  ooddrroocczzeenniiee  lluubb  rroozzłłoożżeenniiee  nnaa  rraattyy  zzaalleeggłłyycchh  ppłłaattnnoośśccii  lluubb  

wwssttrrzzyymmaanniiee  ww  ccaałłoośśccii  wwyykkoonnaanniiaa  ddeeccyyzzjjii  wwłłaaśścciiwweeggoo  oorrggaannuu  --  wwyyssttaawwiioonnyy  nniiee  wwcczzeeśśnniieejj  nniiżż  33  

mmiieessiiąąccee  pprrzzeedd  uuppłłyywweemm  tteerrmmiinnuu  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..  

33))  nniiee  oorrzzeecczzoonnoo  wwoobbeecc  nniieeggoo  zzaakkaazzuu  uubbiieeggaanniiaa  ssiięę  oo  zzaammóówwiieenniiee  --  wwyyssttaawwiioonnyy  nniiee  wwcczzeeśśnniieejj  nniiżż  66  

mmiieessiięęccyy  pprrzzeedd  uuppłłyywweemm  tteerrmmiinnuu  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..  

44))  zzaammiiaasstt  ddookkuummeennttuu,,  oo  kkttóórryymm  mmoowwaa  ww  ppkktt..  CC..11))  sskkłłaaddaa  ddookkuummeenntt  lluubb  ddookkuummeennttyy  wwyyssttaawwiioonnee  ww  

kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  lluubb  ssiieeddzziibbęę,,  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccee  ooddppoowwiieeddnniioo,,  żżee  ppoossiiaaddaa  

uupprraawwnniieenniiaa  ddoo  wwyykkoonnyywwaanniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii  zzwwiiąązzaanneejj  zz  pprrzzeeddmmiiootteemm  zzaammóówwiieenniiaa..    

  

EE..22))  JJeeżżeellii  ww  kkrraajjuu  mmiieejjssccaa  zzaammiieesszzkkaanniiaa  oossoobbyy  lluubb  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  

mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa,,  nniiee  wwyyddaajjee  ssiięę  ddookkuummeennttóóww,,  wwsskkaazzaannyycchh  ww  ppkktt..  „„EE..11))"",,  zzaassttęęppuujjee  ssiięę  jjee  

ddookkuummeenntteemm  zzaawwiieerraajjąąccyymm  oośśwwiiaaddcczzeenniiee,,  ww  kkttóórryymm  ookkrreeśśllaa  ssiięę  ttaakkżżee  oossoobbyy  uupprraawwnniioonnee  ddoo  

rreepprreezzeennttaaccjjii  wwyykkoonnaawwccyy,,  zzłłoożżoonnee  pprrzzeedd  wwłłaaśścciiwwyymm  oorrggaanneemm  ssąąddoowwyymm,,  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyymm  aallbboo  

oorrggaanneemm  ssaammoorrzząądduu  zzaawwooddoowweeggoo  lluubb  ggoossppooddaarrcczzeeggoo  ooddppoowwiieeddnniioo  kkrraajjuu  mmiieejjssccaa  zzaammiieesszzkkaanniiaa  oossoobbyy  

lluubb  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa,,  lluubb  pprrzzeedd  nnoottaarriiuusszzeemm  --  

wwyyssttaawwiioonnyycchh  nniiee  wwcczzeeśśnniieejj  nniiżż  ww  tteerrmmiinnaacchh  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  ppkktt..  „„EE..11))""..  

  

EE..33))  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  wwyykkoonnaawwccyy  mmaajjąącceeggoo  ssiieeddzziibbęę  nnaa  tteerryyttoorriiuumm  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  oossoobbyy,,  oo  

kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  aarrtt..  2244  uusstt..  11  ppkktt  55--88,,  1100  ii  1111  uussttaawwyy,,  mmaajjąą  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  

RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  wwyykkoonnaawwccaa  sskkłłaaddaa  ww  ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  nniicchh  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiee  wwłłaaśścciiwweeggoo  

oorrggaannuu  ssąąddoowweeggoo  aallbboo  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo  mmiieejjssccaa  zzaammiieesszzkkaanniiaa,,  ddoottyycczząąccee  nniieekkaarraallnnoośśccii  ttyycchh  oossóóbb  ww  

zzaakkrreessiiee  ookkrreeśślloonnyymm  ww  aarrtt..  2244  uusstt..  11  ppkktt  55--88,,  1100  ii  1111  uussttaawwyy,,  wwyyssttaawwiioonnee  nniiee  wwcczzeeśśnniieejj  nniiżż  66  mmiieessiięęccyy  

pprrzzeedd  uuppłłyywweemm  tteerrmmiinnuu  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt,,  zz  ttyymm  żżee  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ggddyy  ww  mmiieejjssccuu  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ttyycchh  oossóóbb  

nniiee  wwyyddaajjee  ssiięę  ttaakkiicchh  zzaaśśwwiiaaddcczzeeńń  --  zzaassttęęppuujjee  ssiięę  jjee  ddookkuummeenntteemm  zzaawwiieerraajjąąccyymm  oośśwwiiaaddcczzeenniiee  zzłłoożżoonnee  

pprrzzeedd  wwłłaaśścciiwwyymm  oorrggaanneemm  ssąąddoowwyymm,,  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyymm  aallbboo  oorrggaanneemm  ssaammoorrzząądduu  zzaawwooddoowweeggoo  lluubb  

ggoossppooddaarrcczzeeggoo  mmiieejjssccaa  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ttyycchh  oossóóbb  lluubb  pprrzzeedd  nnoottaarriiuusszzeemm..  

  

EE..44))  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  wwąąttpplliiwwoośśccii  ccoo  ddoo  ttrreeśśccii  ddookkuummeennttuu  zzłłoożżoonneeggoo  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  mmaajjąącceeggoo  

ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  zzaammaawwiiaajjąąccyy  mmoożżee  

zzwwrróócciićć  ssiięę  ddoo  wwłłaaśścciiwwyycchh  oorrggaannóóww  ooddppoowwiieeddnniioo  kkrraajjuu  mmiieejjssccaa  zzaammiieesszzkkaanniiaa  oossoobbyy  lluubb  kkrraajjuu,,  ww  

kkttóórryymm  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa,,  zz  wwnniioosskkiieemm  oo  uuddzziieelleenniiee  nniieezzbbęęddnnyycchh  
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iinnffoorrmmaaccjjii  ddoottyycczząąccyycchh  pprrzzeeddłłoożżoonneeggoo  ddookkuummeennttuu..  

  

FF..  DDookkuummeennttyy  wwyymmaaggaannee  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrttyy  wwssppóóllnneejj::    

  

FF..11  WWyykkoonnaawwccyy  mmooggąą  wwssppóóllnniiee  uubbiieeggaaćć  ssiięę  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa,,  ww  ttaakkiimm  pprrzzyyppaaddkkuu  ddllaa  

uussttaannoowwiioonneeggoo  ppeełłnnoommooccnniikkaa  ddoo  ooffeerrttyy  nnaalleeżżyy  zzaałłąącczzyyćć  ppeełłnnoommooccnniiccttwwoo  ddoo  rreepprreezzeennttoowwaanniiaa  ww  

ppoossttęęppoowwaanniiuu  lluubb  ddoo  rreepprreezzeennttoowwaanniiaa  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  ii  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy..  

  

FF..22))  OOffeerrttaa  wwiinnnnaa  zzaawwiieerraaćć::  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  ii  ddookkuummeennttyy  ooppiissaannee  ww  ppkktt..99  AA33,,44  oorraazz  BB  11  ddllaa  kkaażżddeeggoo  

ppaarrttnneerraa  zz  oossoobbnnaa,,  ppoozzoossttaałłee  ddookkuummeennttyy  sskkłłaaddaannee  ssąą  wwssppóóllnniiee..  

    

GG..  PPoossttaannoowwiieenniiaa  ddoottyycczząąccee  sskkłłaaddaannyycchh  ddookkuummeennttóóww  

  

GG..11))  JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  wwyykkaazzuujjąącc  ssppeełłnniieenniiee  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  ppkktt..  CC  ii  DD  ppoolleeggaa  nnaa  

zzaassoobbaacchh  iinnnnyycchh  ppooddmmiioottóóww  zzoobboowwiiąązzaannyy  jjeesstt  wwyykkaazzaaćć,,  żżee  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttyycchh  ppooddmmiioottóóww  bbrraakk  jjeesstt  

ppooddssttaaww  wwyykklluucczzeenniiaa  zz  ppoossttęęppoowwaanniiaa  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppoopprrzzeezz  zzłłoożżeenniiee  rraazzeemm  zz  ooffeerrttąą  

ddookkuummeennttóóww  wwyymmiieenniioonnyycchh  ww  ppkktt..  oodd  BB..11))))  ddoottyycczząąccyycchh  kkaażżddeeggoo  zz  ttyycchh  ppooddmmiioottóóww,,  oo  iillee  ppooddmmiioottyy  

ttee  bbęęddąą  bbrraałłyy  uuddzziiaałł  ww  rreeaalliizzaaccjjii  cczzęęśśccii  zzaammóówwiieenniiaa  

GG..22))  DDookkuummeennttyy  ww  nniinniieejjsszzyymm  ppoossttęęppoowwaanniiuu  mmooggąą  bbyyćć  sskkłłaaddaannee  ww  oorryyggiinnaallee  lluubb  kkooppiiii  ppoośśwwiiaaddcczzoonneejj  

zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm  pprrzzeezz  WWyykkoonnaawwccęę  lluubb  oossoobbęę  //  oossoobbyy  uupprraawwnniioonnee  ddoo  ppooddppiissaanniiaa  ooffeerrttyy  zz  

ddooppiisskkiieemm  ""zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm""..  

GG..33))  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  wwyykkoonnaawwccóóww  wwssppóóllnniiee  uubbiieeggaajjąąccyycchh  ssiięę  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  oorraazz  ww  

pprrzzyyppaaddkkuu  ppooddmmiioottóóww,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  ppkktt..  GG..11)),,  kkooppiiee  ddookkuummeennttóóww  ddoottyycczząąccyycchh  kkaażżddeeggoo  zz  ttyycchh  

ppooddmmiioottóóww  wwiinnnnyy  bbyyćć  ppoośśwwiiaaddcczzaannee  zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm  pprrzzeezz  ttee  ppooddmmiioottyy  

GG..44))  OOffeerrttaa,,  sskkłłaaddaannee  ddookkuummeennttyy  oorraazz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  ppooddppiissaannee  pprrzzeezz  uuppoowwaażżnniioonneeggoo  pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa  

wwyykkoonnaawwccyy  wwyymmaaggaajjąą  zzaałłąącczzeenniiaa  wwłłaaśścciiwweeggoo  ppeełłnnoommooccnniiccttwwaa  lluubb  uummooccoowwaanniiaa  pprraawwnneeggoo..  

GG..55))  DDookkuummeennttyy  ssppoorrzząąddzzoonnee  ww  jjęęzzyykkuu  oobbccyymm  ssąą  sskkłłaaddaannee  wwrraazz  zz  ttłłuummaacczzeenniieemm  nnaa  jjęęzzyykk  ppoollsskkii,,  

ppoośśwwiiaaddcczzoonnyymm  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę..  

GG..66))  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  mmoożżee  żżąąddaaćć  pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa  oorryyggiinnaałłuu  lluubb  nnoottaarriiaallnniiee  ppoośśwwiiaaddcczzoonneejj  kkooppiiii  

ddookkuummeennttuu  wwyyłłąącczznniiee  wwtteeddyy,,  ggddyy  zzłłoożżoonnaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  kkooppiiaa  ddookkuummeennttuu  jjeesstt  nniieecczzyytteellnnaa  lluubb  

bbuuddzzii  wwąąttpplliiwwoośśccii,,  ccoo  ddoo  jjeejj  pprraawwddzziiwwoośśccii..  

  

HH..  PPoossttaannoowwiieenniiaa  ddoottyycczząąccee  sskkłłaaddaannyycchh  ddookkuummeennttóóww  

  

HH..11))  DDookkuummeennttyy  ww  nniinniieejjsszzyymm  ppoossttęęppoowwaanniiuu  mmooggąą  bbyyćć  sskkłłaaddaannee  ww  oorryyggiinnaallee  lluubb  kkooppiiii  ppoośśwwiiaaddcczzoonneejj  

zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  lluubb  oossoobbęę  //  oossoobbyy  uupprraawwnniioonnee  ddoo  ppooddppiissaanniiaa  ooffeerrttyy  zz  

ddooppiisskkiieemm  ""zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm""..  

HH..22))  OOffeerrttaa,,  wwsszzyyssttkkiiee  wwyymmaaggaannee  zzaałłąącczznniikkii,,  sskkłłaaddaannee  ddookkuummeennttyy  oorraazz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  ppooddppiissaannee  pprrzzeezz  

uuppoowwaażżnniioonneeggoo  pprrzzeeddssttaawwiicciieellaa  wwyykkoonnaawwccyy  wwyymmaaggaajjąą  zzaałłąącczzeenniiaa  wwłłaaśścciiwweeggoo  ppeełłnnoommooccnniiccttwwaa  lluubb  

uummooccoowwaanniiaa  pprraawwnneeggoo..  

HH..33))  DDookkuummeennttyy  ssppoorrzząąddzzoonnee  ww  jjęęzzyykkuu  oobbccyymm  ssąą  sskkłłaaddaannee  wwrraazz  zz  ttłłuummaacczzeenniieemm  nnaa  jjęęzzyykk  ppoollsskkii....  

HH..44))  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  mmoożżee  żżąąddaaćć  pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa  oorryyggiinnaałłuu  lluubb  nnoottaarriiaallnniiee  ppoośśwwiiaaddcczzoonneejj  kkooppiiii  

ddookkuummeennttuu  wwyyłłąącczznniiee  wwtteeddyy,,  ggddyy  zzłłoożżoonnaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  kkooppiiaa  ddookkuummeennttuu  jjeesstt  nniieecczzyytteellnnaa  lluubb  

bbuuddzzii  wwąąttpplliiwwoośśccii,,  ccoo  ddoo  jjeejj  pprraawwddzziiwwoośśccii..  

HH..55))  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  wwyykkoonnaawwccóóww  wwssppóóllnniiee  uubbiieeggaajjąąccyycchh  ssiięę  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  oorraazz  ww  

pprrzzyyppaaddkkuu  ppooddmmiioottóóww,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  ppkktt..  HH..66)),,  kkooppiiee  ddookkuummeennttóóww  ddoottyycczząąccyycchh  kkaażżddeeggoo  zz  ttyycchh  

ppooddmmiioottóóww  wwiinnnnyy  bbyyćć  ppoośśwwiiaaddcczzaannee  zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm  pprrzzeezz  ttee  ppooddmmiioottyy..  

HH..66))  JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  wwyykkaazzuujjąącc  ssppeełłnniieenniiee  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  ppkktt..  CC  ii  DD  ppoolleeggaa  nnaa  

zzaassoobbaacchh  iinnnnyycchh  ppooddmmiioottóóww,,  aa  ppooddmmiioottyy  ttee  bbęęddąą  bbrraałłyy  uuddzziiaałł  ww  rreeaalliizzaaccjjii  cczzęęśśccii  zzaammóówwiieenniiaa,,  

zzoobboowwiiąązzaannyy  jjeesstt  wwyykkaazzaaćć,,  żżee  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttyycchh  ppooddmmiioottóóww  bbrraakk  jjeesstt  ppooddssttaaww  wwyykklluucczzeenniiaa  zz  

ppoossttęęppoowwaanniiaa  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppoopprrzzeezz  zzłłoożżeenniiee  rraazzeemm  zz  ooffeerrttąą  ddookkuummeennttóóww  wwyymmiieenniioonnyycchh  ww  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„„UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  LLiippiiee,,  LLuubbiieenniiaa,,  KKrryynnkkii  ii  BBrrooddyy”” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

ppkktt..  AA..33))  oorraazz  ppkktt..  oodd  BB..11))  ddoottyycczząąccyycchh  kkaażżddeeggoo  zz  ttyycchh  ppooddmmiioottóóww..  

HH..77))  JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  wwyykkaazzuujjąącc  ssppeełłnniieenniiee  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  ppkktt..  CC  ii  DD  ppoolleeggaa  nnaa  

zzaassoobbaacchh  iinnnnyycchh  ppooddmmiioottóóww  ww  cceelluu  oocceennyy,,  cczzyy  wwyykkoonnaawwccaa  bbęęddzziiee  ddyyssppoonnoowwaałł  zzaassoobbaammii  iinnnnyycchh  

ppooddmmiioottóóww  ww  ssttooppnniiuu  nniieezzbbęęddnnyymm  ddllaa  nnaalleeżżyytteeggoo  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  oorraazz  oocceennyy,,  cczzyy  ssttoossuunneekk  

łłąącczząąccyy  wwyykkoonnaawwccęę  zz  ttyymmii  ppooddmmiioottaammii  ggwwaarraannttuujjee  rrzzeecczzyywwiissttyy  ddoossttęępp  ddoo  iicchh  zzaassoobbóóww  ddoo  ooffeerrttyy  

nnaalleeżżyy  ddoołłąącczzyyćć  ddookkuummeennttyy  ddoottyycczząąccee::  

zzaakkrreessuu  ddoossttęęppnnyycchh  wwyykkoonnaawwccyy  zzaassoobbóóww  iinnnneeggoo  ppooddmmiioottuu,,  

ssppoossoobbuu  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  zzaassoobbóóww  iinnnneeggoo  ppooddmmiioottuu,,  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę,,  pprrzzyy  wwyykkoonnyywwaanniiuu  

zzaammóówwiieenniiaa,,  

cchhaarraakktteerruu  ssttoossuunnkkuu,,  jjaakkii  bbęęddzziiee  łłąącczzyyłł  wwyykkoonnaawwccęę  zz  iinnnnyymm  ppooddmmiiootteemm,,  

zzaakkrreessuu  ii  ookkrreessuu  uuddzziiaałłuu  iinnnneeggoo  ppooddmmiioottuu  pprrzzyy  wwyykkoonnyywwaanniiuu  zzaammóówwiieenniiaa,,  

  

1100..  OOPPIISS      SSPPOOSSOOBBUU      PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA      OOFFEERRTTYY  
  
10.1. Przygotowanie oferty: 

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

czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) 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. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

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 muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 

podpisującej ofertę. 

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

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 

10.2. 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 przez 

upoważnionego przedstawiciela. 

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 pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 

mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" pkt. 

F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 
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10.3. 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 punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący: 

 

„Oferta - UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  LLiippiiee,,  

LLuubbiieenniiaa,,  KKrryynnkkii  ii  BBrrooddyy”” 

 

nie otwierać przed 2013-04-29, godz. 10.00 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

10.4. Wykonawca  nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu do składania 

ofert.  

 

1111..  OOPPIISS    SSPPOOSSOOBBUU    OOBBLLIICCZZEENNIIAA    CCEENNYY    OOFFEERRTTYY  
 

11.1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu oferty”  

11.2. Cenę należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH. 

11.3. Wykonawca  załączy do oferty kosztorys ofertowy  

Opis pozycji zawierają przedmiary robót  i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i 

odbioru robót. 

 

11.4. Wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszelkie  koszty  związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia  w tym również obowiązujący podatek  od towarów i usług VAT.   

  
  
1122..    IINNFFOORRMMAACCJJAA    OO    SSPPOOSSOOBBIIEE    PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA    SSIIĘĘ  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  

WWYYKKOONNAAWWCCĄĄ  II  UUDDZZIIEELLAANNIIAA  WWYYJJAAŚŚNNIIEEŃŃ  
 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:  

Adres zamawiającego 

Gmina Brody 

ul. St. Staszica 3 

27 – 230 Brody 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 041 271-12-31 

 

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

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 

 

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
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2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 Osoby uprawnione do kontaktowania się z  Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

 dotyczących postępowania  

inż. Mateusz Bidziński – Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych - tel. 041 271 – 12 – 05  

 

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 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 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 pkt. 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 zamawiającego 

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 z wykonawcami 

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, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego. 

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 tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego. 

 

7)    Zamawiający po dokonaniu wyboru  oferty najkorzystniejszej poinformuje wykonawców zgodnie 

z art.92 o wyborze oferty, odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach. 

 

12.7 Prosi się wykonawców, aby w treści oferty wskazali nr faksów  (sprawnych) pod które 

Zamawiający będzie przesyłał wszelkie informacje , zawiadomienia, oświadczenia. 

Zamawiający przyjmuje, że podanie nr faksu w treści oferty powoduje zgodę wykonawcy na 
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przesyłanie informacji w tej formie. Ponadto niezwłocznie po przesłaniu jakiegokolwiek 

informacji  faksem zamawiający niezwłocznie prześle  te informacje drogą pocztową.  

Zamawiający prosi, aby po otrzymaniu  informacji, zawiadomień, czy oświadczeń faksem, 

wykonawca potwierdził je drogą faksową. 

Jeżeli więc wykonawca otrzyma  informację faksem – proszony jest treść  tej informacji odesłać 

zwrotnie  pod wskazany nr faksu ze wskazaniem dnia i godziny jej otrzymania. 

 

1133..        WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAADDIIUUMM  
 

 W przetargu nie jest wymagane wniesienie wadium 

 

1144..        MMIIEEJJSSCCEE    II    TTEERRMMIINN    SSKKŁŁAADDAANNIIAA    OOFFEERRTT  
  
Ofertę należy złożyć: 

  
Urząd Gminy w Brodach  

27 – 230 Brody ul. St. Staszica 3 Sekretariat pok 103 

TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt  uuppłłyywwaa  ww  ddnniiuu    2299kkwwiieettnniiaa    22001133rr..    oo  ggooddzz..  99::4455  

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym  terminie  zostaną zwrócone Wykonawcom 

nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

1155..  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ  
 

15.1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni 

 

1166..  MMIIEEJJSSCCEE    II    TTEERRMMIINN    OOTTWWAARRCCIIAA    OOFFEERRTT  
  
16.1. Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi:  

 

ddnniiaa    2299  kkwwiieettnniiaa  22001133rr..    ggooddzz..  1100::0000   

Urząd Gminy w Brodach  

27 – 230 Brody ul. St. Staszica 3 pok 102 

 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

16.2  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

16.3. Po otwarciu każdej koperty z ofertą zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa firmy 

(nazwisko ), adres (siedziba), cena oferty, termin gwarancji.  

 

16.4. W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego ppiisseemmnnyy  

wwnniioosseekk informacje z sesji otwarcia ofert. 
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1177..  BBAADDAANNIIEE  II    OOCCEENNAA  OOFFEERRTT  
 

17.1. Przy wyborze ofert  Zamawiający będzie się kierował  następującymi kryteriami : 

  cceennaa      110000%%  

 

17.2.Przed przystąpieniem do oceny ofert wg  kkrryytteerriiuumm  cceennaa Komisja dokona sprawdzenia spełniania 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wymaganych na podstawie złożonych 

przez Wykonawców dokumentów  : 

 

 potwierdzających prawo Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne  

 potwierdzających zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia  

 

17.3.Zamawiający poprawi  w tekście oferty oczywiste  omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ , nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 

 

17.4. Następnie oferty zostaną sprawdzone czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1  

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeleniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 

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

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

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

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

17.5. W przypadku, gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający zwróci się  do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. 

 

17.6. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający  wezwie  Wykonawców którzy 

złożyli te oferty , do złożenia ofert dodatkowych. 

 

17.7  Oferty nie odrzucone  zostaną ocenione według następujących kryteriów : 

 

cceennaa        --        110000  %%      

 

Oferty będą oceniane w skali  od 0 do 100 punktów 

 

Oferta z najniższą ceną (z pośród ofert nie odrzuconych) otrzyma 10 punktów. 

Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wzoru: 

         Cn                                             

X = -------  x 100 pkt  

         Cb  

 

Cn -  cena oferty  z najniższą ceną  
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Cb – cena oferty badanej 

 

 

Zamawiający przyzna zamówienie  Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą i SIWZ oraz 

została uznana za najkorzystniejszą ( tj; oferta z najniższą ceną ) 

 

Zamawiający nie przewiduje  przeprowadzenia aukcji elektronicznej  w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 

1188..        UUDDZZIIEELLEENNIIEE      ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
  
18.1.   Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

 

18.2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców 

podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

18.3.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, 

18.4. 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. 

 

18.5. 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. 

18.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 

oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. 

terminów. 

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

8. Jeżeli wyłoniony wykonawca prowadzi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji 

działalności gospodarczej obowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia aktualnego 

zaświadczenia, potwierdzonego „za zgodność z oryginałem" 

9. 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. 
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1199..        ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE      NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO    WWYYKKOONNAANNIIAA      UUMMOOWWYY  
 

19.1. Przed podpisaniem umowy wykonawca musi wnieść zabezpieczenie wykonania umowy  w 

wysokości  55    %%    cceennyy  ccaałłkkoowwiitteejj  podanej w ofercie. 

 

19.2 Zabezpieczenie to może być wniesione w następujących formach 

- pieniądzu 

- gwarancjach bankowych 

- poręczeniach  bankowych lub  poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo kredytowej  z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym. 

- gwarancjach ubezpieczeniowych 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa   w art. 6b ust.5  pkt. 2  ustawy z dnia 9 

listopada 2000r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości . 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia : 

- w wekslach z poręczeniem wekslowym  banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 

- przez ustanowienie zastawu  na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego. 

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego  na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

19.3 Zabezpieczenie  wnoszone w pieniądzu  wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez  zamawiającego.   

19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca z 

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

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

19.5 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone 

zostały we wzorze umowy ( Rozdział III Specyfikacji ). 

 

2200..        WWAARRUUNNKKII    UUMMOOWWYY      
  
ZZaammaawwiiaajjąąccyy  wwyymmaaggaa,,  aabbyy  WWyykkoonnaawwccaa  uuddzziieelliiłł  ggwwaarraannccjjii  nnaa  wwyykkoonnaannyy  pprrzzeeddmmiioott  zzaammóówwiieenniiaa    

mmiinniimmuumm  6600  mmiieessiięęccyy  oodd    ddnniiaa  ooddbbiioorruu  kkoońńccoowweeggoo..  

TTeerrmmiinn  ppłłaattnnoośśccii  --  ww  cciiąągguu  3300  ddnnii  kkaalleennddaarrzzoowwyycchh  oodd  ddnniiaa  oottrrzzyymmaanniiaa  ffaakkttuurryy  pprrzzeezz  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo..    

Szczegółowe warunki umowy określa projekt umowy - Rozdział  III niniejszej  Specyfikacji. 

 

2211..      ŚŚRROODDKKII    OOCCHHRROONNYY    PPRRAAWWNNEEJJ  
  
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) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 
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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 faksem lub drogą elektroniczną, lub 

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

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

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 - Strona WWW. 

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 opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

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, faksem 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. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. 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.  

17. 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 
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przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera 

braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20. 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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RROOZZDDZZIIAAŁŁ      IIII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  
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Załącznik nr 1  

 

Pieczęć Wykonawcy  

  OO  FF  EE  RR  TT  AA                                        

Gmina Brody 

ul. Stanisława Staszica 3 

27 – 230 Brody 

 

W odpowiedzi  na ogłoszenie  Wójta Gminy Brody o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego   na realizację  zadania:      

 

„„UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  

mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  LLiippiiee,,  LLuubbiieenniiaa,,  KKrryynnkkii  ii  BBrrooddyy”” 
 

Składamy niniejsza ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem  :  

………………………. zł netto    słownie złotych; …………………………………...………….……… 

+ … %  VAT   …………...…...zł słownie złotych;…………………………..………………..………… 

 

za cenę  ......................... zł brutto słownie złotych: ................................................................................. 

 

2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do przygotowania oferty . 

 

3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające  spełnianie tych 

warunków.  

 

4. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia tj;  30 ddnnii..  

 

5. Na przedmiot zamówienia udzielamy  ………….  mmiieessiięęccyy gwarancji od daty odbioru końcowego. 

 

6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy: (proszę podać czy Wykonawca  zamówienie wykona sam, 

czy  powierzy podwykonawcy)  

wykonać   .................................. 

 powierzyć  podwykonawcy  tj;  ........................................................................................................... 

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

               proszę podać    część zamówienia   jaką ma   wykonać podwykonawca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

7. Warunki płatności zgodne z warunkami umowy – w ciągu  30 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do 
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zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

9. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny oferty  tj.:………………. zł, w  formie ............................................... 

 

10. Oświadczamy, że wszystkie  strony oferty wraz z kosztorysem  ofertowym i  wszystkimi 

załącznikami  są ponumerowane  i cała oferta składa się . …………. stron. 

W niniejszej ofercie  nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje  mogące stanowić 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.8  ustawy Pzp za wyjątkiem następujących stron 

oferty: ……………………… 

 

11.  Numer  faksu  na który Zamawiający będzie przesyłał informacje  ……………………. 

 

12.  .Załącznikami do niniejszej oferty są : 

a) ........................................................................................................................ 

b) ........................................................................................................................ 

c) ........................................................................................................................ 

d) ........................................................................................................................ 

e) ........................................................................................................................ 

 

 

 

................................ dnia....................                    ..................................................................... 
                                                                            Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 

 
 

 

 

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

/Pieczęć wykonawcy/ 

 

 

      

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY  

 

 
Działając w imieniu firmy:  

 

Nazwa.................................................................................................................................. 

 

Adres.................................................................................................................................... 

 
w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „„UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  

mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  LLiippiiee,,  LLuubbiieenniiaa,,  KKrryynnkkii  ii  BBrrooddyy”” 

  

 oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
  

 

 

 

. 

  

..................................dnia.................                    

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

     podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 4 
 

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

/Pieczęć wykonawcy/     

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY  
 

Działając w imieniu firmy:  

 

Nazwa.................................................................................................................................. 

 

Adres.................................................................................................................................... 

 

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn  

 

„„UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  LLiippiiee,,  

LLuubbiieenniiaa,,  KKrryynnkkii  ii  BBrrooddyy”” 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 

szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 

zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 

stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania. 

2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 

3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 

upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 

zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem 

zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary. 

7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie 
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skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku. 

8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 

spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
 

 

 

 

 

..................................dnia.................      

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

     podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 5 
 

Działając w imieniu firmy:  

 

Nazwa.................................................................................................................................. 

 
Adres.................................................................................................................................... 

 

WYKAZ ROBÓT  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych  

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania; 

 

L.p. 

 

 

Nazwa zamówienia 

 

Określenie przedmiotu 

zamówienia, zakresu robót ilości 

/mb/m
2 

 

Całkowita 

wartość 

 

 

Termin realizacji 

 

Nazwa 

Zamawiającego 
Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

       

       

       

*w przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu do oferty dołącza 

zobowiązanie podmiotu- na załączniku Nr 8 do SIWZ   
 

Do niniejszego wykazu załączono dokumenty dla każdej z wykazanych powyżej robót budowlanych potwierdzającego, 

że roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

..................................dnia................. 

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

       podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  

                                                                                                 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„„UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  LLiippiiee,,  LLuubbiieenniiaa,,  KKrryynnkkii  ii  BBrrooddyy”” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

 

Załącznik nr 6 

 

IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  KKOORRZZYYSSTTAANNIIUU  ZZ  ZZAASSOOBBÓÓWW  IINNNNYYCCHH  PPOODDMMIIOOTTÓÓWW  
 

Działając w imieniu firmy: 

Nazwa.................................................................................................................................. 

Adres.................................................................................................................................... 

związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn „„UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  

mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  SSttyykkóóww”” 

 

informuję, że w okresie wykonywania  zamówienia będę polegał:  

na wiedzy i doświadczeniu/potencjale technicznym/osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

*(skreślić jeżeli nie dotyczy). 

Poniżej przedstawiam zobowiązanie innych podmiotów do oddania mi  do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 

...................................dnia.................                             .              

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

 podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  

 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 

do oddania wykonawcy  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

Nazwa.................................................................................................................................. 

Adres.................................................................................................................................... 

zobowiązuję się, w razie uzyskania zamówienia przez składającego ofertę wykonawcę, iż oddam mu  

do dyspozycji wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

 

...................................dnia.................                                 ........................................................................................ 

 podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  

 

Nazwa.................................................................................................................................. 

Adres.................................................................................................................................... 

zobowiązuję się, w razie uzyskania zamówienia przez składającego ofertę wykonawcę, iż oddam mu  

do dyspozycji potencjał techniczny niezbędny do wykonania niniejszego zamówienia na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.: 

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

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

 

...................................dnia.................                                 ........................................................................................ 

 podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  
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Nazwa.................................................................................................................................. 

Adres.................................................................................................................................... 

zobowiązuję się, w razie uzyskania zamówienia przez składającego ofertę wykonawcę, iż oddam mu  

do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia niezbędne do wykonania niniejszego 

zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

 

...................................dnia.................                                 ....................................... ................................................. 

 podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 7 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy 

kapitałowej *. 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ      IIIIII  
 

 

 

 

 

 

 

PPRROOJJEEKKTT      UUMMOOWWYY  
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U m o w a - projekt 

 
zawarta w dniu ……… 2013 r. w Brodach pomiędzy: 

Gminą Brody mającą siedzibę w Brodach ul. St. Staszica 3 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu 
którego działają następujące osoby: 
Wójt Gminy              Andrzej Przygoda 
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Bogumiły Bugaj  
, a 

…………………………………………... 
NIP: …………………………. 

reprezentowaną przez : 

WŁAŚCICIEL - ………………. 

zwany dalej Wykonawcą. 

§ 1 

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający 
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (przedmiot umowy): 

 

„„UUttwwoorrzzeenniiee  ssttrreeffyy  rreekkrreeaaccjjii  ii  ssppoorrttuu  ddllaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  LLiippiiee,,  

LLuubbiieenniiaa,,  KKrryynnkkii  ii  BBrrooddyy”” 

 
2. Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i obiektu będącego przedmiotem zamówienia i uznaje je za 
wystarczające do realizacji zamówienia. 

4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy              
w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

- protokolarne przekazanie placu budowy w dniu    ……….2013 r.  

- rozpoczęcie robót w dniu       ……….2013 r. 

- zakończenie robót w dniu                14.06.2013r. 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu 
umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym 
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o 
tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a 
następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego 
wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 

5. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje 
Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane 
roboty. 

§ 4 
2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem  Budowy jest: 
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--  …………………………………………………………………………....  

ddzziiaałłaajjąąccyy  ww  ggrraanniiccaacchh  uummooccoowwaanniiaa  ookkrreeśślloonneeggoo  pprrzzeeppiissaammii  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  77  lliippccaa  11999944rr..  PPrraawwoo  BBuuddoowwllaannee  

((tteekksstt  jjeeddnnoolliittyy  DDzz..  UU..  zz  22000066  rr..  NNrr  115566,,  ppoozz..  11111188,,  zz  ppóóźź  zzmmiiaann..))..        

 

§5 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu 
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 
dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku  
z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 
1) nie przestrzegają przepisów BHP, 
2) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku           
z umową będą wykonywane.  

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 
ustawy Prawo budowlane. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 
czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

§ 6 

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:  

1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja 
powykonawcza musi być przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej) 

2) Usunie gruz i materiały  zbędne z placu budowy. 

§ 7 

Wykonawca na własny koszt: 

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, 
pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem ( tablica 
informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji 
robót. 

2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia              
w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, uzgadniając  
z Zamawiającym wybór materiałów do robót wykończeniowych.  

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881              
z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.             
z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) oraz projektu budowlanego. Muszą one posiadać certyfikat zgodności 
z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania 
laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów 
dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), 
jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem. 
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§ 9  

1. Cena brutto wynagrodzenia ryczałtowego z wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………..- złotych, w 

tym podatek VAT …. % (słownie: ……………… 00/100) 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,   

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian: 

 
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez 
Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje Zamawiający. W tym 
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.  

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych 
wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację 
projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. 

 
4. W przypadku, gdy określone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako 

dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym  
z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót. 

2. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty, potwierdzone  
protokółem podpisanym przez Inspektora Nadzoru. 

§ 11 

1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz  z protokołem odbioru 
robót częściowych lub końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy, wynagrodzenie 
za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich oświadczenia, iż Wykonawca uregulował wobec nich 
zobowiązania za prace, które wykonali. 

§ 12 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 
stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ..- złotych (słownie: ….. zł 00/100). 

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ……….. w wysokości …… zł na cały okres realizacji 
inwestycji 

4. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, tj. …..- złotych (słownie:…. 00/100), 
służąca do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi , zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po 
upływie okresu gwarancji i rękojmi . 

5. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 1 może ulec 

zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów 
poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca. 

§ 13 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP. 

§ 14 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi 
o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę. 
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3. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie 

nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 
§ 15 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest; 

a. uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. 
 

§ 16 
W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym 
dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 
 

§ 17 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru 
końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej 
ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem. 

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.  

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej              
i technicznej. 

§ 18 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji;    

1) …………….. miesięcy na wykonane roboty budowlane 

2. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego. 

3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca załącznik do umowy 

4. Po upływie terminu gwarancji, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu 
umowy, potwierdzony stosownym protokołem. 

§ 19 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego  
oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt 3 i 4  
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego  
w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie; 

2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki 

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego  
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 
zakończony. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne. 
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§ 20 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, 
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, 
odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1)    w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była 
powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty 
oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 
 

        § 21 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). 

§ 22 
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 23 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

§ 24 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Oferta wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 

 

 


