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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 

szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego 

„„BBuuddoowwaa  bbooiisskkaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnneeggoo  oo  nnaawwiieerrzzcchhnnii  

  zz  ttrraawwyy  ssyynntteettyycczznneejj  ww  KKrryynnkkaacchh”    

Zamówienie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 

oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 

 
 
 

do przetargu nieograniczonego               I.27.BK.15 

                                                                                                  

 

           ZATWIERDZIŁ 

                                                                                   Wójt Gminy Brody 

Marzena Bernat  

 

Brody, 11.02.2015r. 
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I.  Zamawiający: 

            

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 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Podstawa prawna: 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem 

Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

wraz ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 

1473, 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 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1735). 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

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

publicznych. 

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

oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć 

ustawę „Prawo zamówień publicznych” , o której mowa w pkt. 3.1. 

http://www.brody.info.pl/
http://www.bip.brody.info.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia 
OPIS BOISKA 
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej 20/22 mm o wymiarach brutto 
62,00 m  x  30,00 m  
Wymiary boiska w rzucie:  62,00 m x 30,00 m  

 długość         56,00 m  

 szerokość        26,00 m  

 powierzchnia brutto   1 465,00 m2  
W skład boiska wchodzą: 

 2 boiska do siatkówki   9 x 18 m  

 Boisko do koszykówki 15 x 28 m  

 boisko do piłki nożnej   6 x 56 m 

 kort  tenisowy   10,97 x 23,77 m 
Boisko ze spadkiem poprzecznym 0,5 % w kierunku od osi boiska na zewnątrz. 
Nawierzchnia w kolorystyce ustalonej z inwestorem min. 3 kolory. 
Wymagania techniczne do trawy wielofunkcyjnej. 
Włókno: PE taśma fibrylowana; 
Materiał podkładowy (osnowa): 100% PP; 
Warstwa spodnia (wzmocnienie osnowy): SBR LATEX; 
Rozstaw igieł: 5/16” 
Kolor: zielony 
Właściwości: Dtex  (dtex) 8800 ± 5%, szerokość włókna (mm) 12± 5%, grubość 
włókna (µm) 80 ± 10%, masa włókna (g/m2) 1200 ± 10%, ilość ściegów na 10 cm (-
/10cm) 22 ± 1, ilość pęczków /m2 (-/m2) ≥ 27700 ± 5%, ilość włókien /m2 (-/m2) ≥ 
55400 ± 5%, wysokość włókna (mm) 20/22, waga osnowy (g/m2) 180 ± 10%, masa 
latexu (g/m2) 800 ± 10%, waga całkowita 2200 ± 10%, wskaźnik zamocowania 
włókien (N) >30, UV wytrzymałość (h) 3000, wytrzymałość do światła (stopień) ≥ 4, 
szerokość standardowa rolki (m) 4 ± 0,02. 
Sprzęt sportowy. 
W kompleksie boiska wielofunkcyjnego montaż sprzętu sportowego  (w postaci 
gotowych , certyfikowanych elementów): 

- bramki do piłki nożnej - aluminiowe o wymiarach 2 x 5m  
mocowane w tulejach       2 sztuki,  

- siatki do bramek        2 sztuki 
- stojaki do kosza        2 sztuki 
-  tablice do koszykówki  montowane na wysięgnikach  2 kpl 
- słupy wraz z siatkami do piłki siatkowej    2 kpl. 
- słupy wraz z siatkami do tenisa ziemnego    1 kpl. 
- piłkochwyty o wys. 6,00m (boisko do piłki nożnej)  2 kpl..  

Trybuny sportowe.  
W kompleksie  boiska zaprojektowano dwie  trybuny sportowe o wymiarach 2,30 x 
10,00 m składającą się z 5 –ciu segmentów o długości 2,0 m każdy, trybuna posiada 
52 miejsca w 3 rzędach oraz jedno wejście o szer 2,0 m. Konstrukcja trybuny 
stalowa, podłoga z kraty pomostowej, balustrada stalowa. Całość konstrukcji 
ocynkowana ogniowo. Siedziska plastikowe. Montaż sprzętu sportowego i trybun 
wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 
Ogrodzenie boiska o wys. 4,00 m. 
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Konstrukcje ogrodzenia stanowią słupy z kształtownika stalowego zamkniętego  
o wym. 80x40x3mm w rozstawie co 2,5 m. Słupy systemu odrodzenia to elementy 
ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym. Słupy kotwić w gruncie poprzez 
zabetonowanie betonem klasy B 20 w wykonanych wcześniej otworach w gruncie 
o wym. 40 x 40 cm i głębokości min.110 cm. Górę fundamentów ogrodzenia wykonać 
ze wszystkich stron równo z poziomem terenu (projektowanego utwardzenia). 
Na słupach zamontować zgrzewne panele 4D o oczkach prostokątnych i poziomym 
wygięciu zapewniającym wysoką sztywność. Przyjęto panele o wysokości 2,0 m 
mocowane do słupów w dwóch poziomach. Panele wykonane są z ocynkowanych 
drutów gr. 5mm, a następnie malowane metodą proszkową. 
W ogrodzeniu przewidziano usytuowanie bramy i furtki o łącznej szerokości 5,0 m 
umożliwiające wjazd sprzętu oraz furtkę od strony wschodniej. W skrajnych polach 
(słupy narożne) i w środku boków ogrodzenia przewidziano skratowania (tzw. słupy 
podporowe). Mocowanie paneli do słupów według  rozwiązań  systemowych /patrz 
schemat montażowy/. 
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ogniowo i malowanych 
proszkowo  
w kolorze zielonym (panel 250/200cm 4W drut 5/5mm). Aby uzyskać wysokość 4m 
należy zastosować dwa przęsła typowe o wysokości 2m. 
Piłkochwyty. 
Za bramkami boiska zaprojektowano piłko chwyty oparte na słupkach stalowych 
z kształtowników o wym. 80x40x3mm. Mają one na celu zapobieganie wydostawaniu 
się piłek poza obręb boiska, na sąsiednie posesje, ulicę czy też ochronę elewacji 
budynków znajdujących się na działce. Umiejscowienie piłkochwytów  za bramkami 
boisk, wynika ze specyfiki tej gry w piłkę. Przewiduje się zamontowanie piłkochwytów 
o wysokości 4000-6000 mm co daje skuteczną ochronę w przeciwieństwie do niższej 
konstrukcji ogrodzenia. 
Słupy mocujące dla piłko chwytów kotwić w podłożu za pomocą stóp - zabetonować 
betonem klasy B15 w wykonanych wcześniej otworach 40x40 cm i głębokości 
min 110 cm. Górę fundamentów wykonać równo z poziomem terenu. 
Opaska i chodniki. 
Boisko ograniczone będzie chodnikiem o szerokości 1 metra z kostki brukowej 
grubości 6 cm na podbudowie cementowo – piaskowej. Ciąg dla pieszych 
ograniczony od strony boiska obrzeżem o szerokości 8 cm, zaś od strony 
zewnętrznej obrzeżem 6 cm. 
4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
- Zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i 
pracowników. 
- Zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia 
dozoru przez pracownika dozoru. 
- Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac. 
-Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, 
które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, 
terenem budowy i dokumentacją projektową. 
- Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem uzyskania 
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 
- Wykonawca do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane 
wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.). 
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- Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną 
ceną ofertową obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz 
zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót oraz wykonanie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu 
budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz 
uporządkowanie terenu. 
-  Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili 
odbioru. 
- Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych 
robót przedstawione są w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych”. W oparciu 
o załączone dokumenty należy opracować ofertę. W ofercie należy podać cenę 
jednostkową wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją robót. 
- Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla 
Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i 
wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o 
parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego w załączonej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz dokumentacji projektowej, 
- Zamawiający nie zapłaci za inne koszty związane z realizacją zamówienia, kiedy 
zostaną takie wykonane, ponieważ będzie uważał iż są one pokryte przez podaną 
cenę jednostkową w ofercie. 
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania przedmiotu umowy: 08.05.2015 roku. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
 
1. O udzielenie 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 niezbędnej 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 
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minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: 
roboty  polegające na budowie  boiska o nawierzchni  z trawy 
syntetycznej 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 – 
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  
 
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –  
szczegółowy opis warunków udziału w zakresie osób: 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie  kierowania 
robotami budowlanymi , specjalność  drogowa  lub konstrukcyjno-  
budowlane  oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów  
Budownictwa (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. 
U.  z roku  2013, poz. 1409) 

 
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, na 
zasadzie spełnia – nie spełnia. 
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w 
formie oryginału. 
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów, o których mowa 
w ust. 4, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/ konsorcja). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków 
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny 
spełnienia został zamieszczony w ust. 2 pkt 2-4, dla danej/obu Części zamówienia, 
Wykonawcy wykazują łącznie. 
7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 
 



7 
 

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1b do siwz; 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) – zał. nr 1c do siwz; 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 
Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć 
należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika spółki 
cywilnej osobno. 
6) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  
pływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 1d do siwz; 
8) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
– zał. nr 1e do siwz; 
oraz 
9) kosztorys ofertowy załącznik nr 1a do siwz; 
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
 
1) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań 
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specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni  
np. Labosport, lub dokument równoważny. 
2) karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
3) atest PZH lub inny dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. 
4) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 5 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit a powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa 
w ust. 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis 
ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
7. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub  
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność 
z oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia natomiast oświadczenia woli winny 
zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do 
porozumiewania się z wykonawcami 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinna być 
skierowane na adres siedziby 
Zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem (41) 271- 12 -31 
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, 2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z 
wykonawcami są: 
a) sprawy merytoryczne: Jacek Wójcik – Inspektor ds. inwestycji tel. 41 271-12-05, 
b) sprawy proceduralne: Mateusz Bidziński – Inspektor ds. inwestycji i zamówień 
publicznych tel. 41 271-12-05, 
3. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyżej. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
W postępowaniu nie jest wymagane wadium 
 
IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
4. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą dokonywana po wyborze 
najkorzystniejszej oferty obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
A. Przygotowanie oferty 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz 
załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca winien złożyć 
ofertę na formularzu ofertowym Zamawiającego. 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu . 
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być 
sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie 
oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane siwz Wykonawcy mogą 
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składać na własnych drukach. Treść druków własnych przygotowanych przez 
Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez stronę 
Zamawiającą. 
5. Oferta i oświadczenia z art. 22 i art. 24 muszą być podpisane przez osobę/y 
uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, pozostałe dokumenty wymagane przez siwz, w tym kopie 
poświadczone za zgodność z oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie 
przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
6. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców 
uznaje się: 
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub 
rejestrach przedsiębiorstw, 
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika  
wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 
d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a 
oferta nie będzie podpisana przez 
wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. 
Pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty w formie oryginału, 
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do 
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - 
pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
7. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę wraz ze 
wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany. 
B. Oferta wspólna - konsorcjum 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 
pełnomocnika. 
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: 
zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję, itp. 
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ 
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 
pkt. 1, 3-5 i 8 dotyczące każdego partnera konsorcjum; 
b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa 
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną; 
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie; 
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d) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie 
umowy zgodnie z jej postanowieniami; 
e) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem 
występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych. 
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SIWZ (warunki uczestnictwa w 
przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać 
łącznie. 
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę 
konsorcjum. 
 
C. Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 
3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o 
podwykonawstwo robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie 
zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego: 
1) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, 
umowy z Podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach: 
a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 
/maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 
c) w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza 
Podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót wskazanych 
w ofercie przetargowej Wykonawcy; 
d) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu 
kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z 
których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia; 
e) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy w sposób inny (wymagalności)/dłuższy (termin zapłaty) 
niż w niniejszej umowie; 
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, 
zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej stron 
według zasad określonych w niniejszej umowie; 
h) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców 
(w przypadku gdy zostały określone); 
i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z 
Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące 
podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy  
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itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego); 
j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa; 
k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony 
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokołów stanu 
zaawansowania robót. 
Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę 
podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów. 
4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy 
podwykonawczej przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej. Zamawiający, w 
terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym 
w ust. 4 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 
6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może 
polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 
7. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi 
projekt zmiany umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w ust. 2, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 
Zamawiającego. 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, (wcześniej 
zaakceptowaną przez Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
11. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny 
być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. 
12 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawców jak za własne. 
Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca, który 
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany 
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jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym 
podwykonawcom. 
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w 
ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, 
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca 
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą. 
16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach 
określonych a w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 
17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian 
zawartych umów podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do 
wykonania przez podwykonawców. 
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
20. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie 
umownych robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
wystawionej przez siebie faktury: 
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami 
wystawionych przez nich faktur, 
2) dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest 
kopia polecenia przelewu. 
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie 
wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie 
zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych 
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa. 
21. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty 
oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków 
jego umowy z podwykonawcą. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo 
szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z 
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podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych 
oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 
22. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego 
podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma 
prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz 
pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty. 
23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku : 
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody 
Zamawiającego, 
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą 
zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu 
cywilnego. 
25. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez 
podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym 
przypadku Wykonawca. 
26. Postanowienia dotyczące kar umownych dotyczących m.in podwykonawców 
zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ tj. w projekcie umowy w § 11. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie – Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3; 
27-230 Brody, w terminie do dnia 03 marca 2015 roku, do godziny 9:45. 
2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. I tak: 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 
według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte 
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi 
na kopercie wycofywanej oferty. 
Koperty wycofywanych ofert nie będą otwierane. 
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy w 
Brodach ul. St. Staszica 3; 27 – 230 Brody oraz opisane: 
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OFERTA 

„„BBuuddoowwaa  bbooiisskkaa  wwiieellooffuunnkkccyyjjnneeggoo  oo  nnaawwiieerrzzcchhnnii  zz  ttrraawwyy  

ssyynntteettyycczznneejj  ww  KKrryynnkkaacchh” 
Nie otwierać przed 3 marca 2015 roku przed godziną 10:00 
 
6. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd 
Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. 102 o godzinie 10:00. 
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji 
otwarcia ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w 
rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość 
wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany 
zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 
usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia. 
3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty 
(związania ofertą). 
4. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 
wprost z przedmiaru robót, dokumentacji budowlanej i STWiOR, jak również 
następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego, związane z wywozem i składowaniem materiałów, 
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją 
oraz koszty związane z obsługą geodezyjną zadania w tym dokumentacji 
powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej i wody zużytej w trakcie realizacji 
zadania oraz koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku za zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 
które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a 
w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z 
umowy. 
5. Cenę za wykonanie poszczególnych rodzajów robót należy przedstawić w 
kosztorysie ofertowym dołączonym do oferty wg załączonego przedmiaru, a 
ogólną wartość należy przenieść do „Formularza oferty" stanowiącego załącznik do 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7. Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1 
grosza (2 miejsca po przecinku). Kwotę brutto oferty należy podać cyfrowo oraz 
słownie. 
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XIII. Badanie i ocena ofert 
1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi czy poszczególni wykonawcy 
potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu - art. 22 i czy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona 
przez niego oferta nie jest rozpatrywana i uznawana jest za odrzuconą. 
3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferty wykonawców 
nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 
4. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień 
publicznych lub ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę, 
także w innych przypadkach, określonych wart. 89 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
Omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach 
określonych poniżej: 
1) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu nazwy jednostki 
miary. 
2) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w 
kosztorysie ofertowym 
w następujący sposób: 
a) wykreśli z kosztorysu ofertowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z 
nich, 
b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiające zsumuje wartości podane w 
pozostawionych kosztorysach 
3) Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
7. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
przetarg zostanie unieważniony. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie także w innych przypadkach, 
określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą 
liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej 
specyfikacji). 
2. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych 
„wag” (znaczenia). 
1) CENA - 90% 
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta 
proponująca najniższą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru: 
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Cena najniższej oferty (zł) 
CENA = --------------------------------------------------- x 100,00 pkt. x 90% 

Cena oferty badanej (zł) 
 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 90 pkt. 
2) GWARANCJA - 10% 
Przy ocenie gwarancji dla całego zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta 
proponująca najdłuższy okres gwarancji przy czym gwarancja nie może być krótsza 
niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, pozostałe oferty 
będą przeliczane wg wzoru: 
 

Okres gwarancji badanej oferty 
GWR = ------------------------------------------------------------------- x 100,00 pkt. x 10 % 

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 
 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium GWARANCJA to 10 pkt. 
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium 
„CENA” i ilości punktów przyznanych w kryterium „GWARANCJA”. Oferta, która 
otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w kryterium „CENA” + punkty 
uzyskane w kryterium „GWARANCJA” 
4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a 
wartości 5-9 zaokrągla się w górę. 
3. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty art. 92, 
jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o: 
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści 
informację, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, zamieszcza na tej stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z art. 94 ustawy oraz postanowień niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została 
złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych 
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
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4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta 
została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1. 
 
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Przed podpisaniem umowy wykonawca musi wnieść zabezpieczenie wykonania 
umowy  w wysokości  55    %%    cceennyy  ccaałłkkoowwiitteejj  podanej w ofercie. 
 
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. 
Zabezpieczenie  wnoszone w pieniądzu  wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez  zamawiającego.   
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. 
Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
określone zostały we wzorze umowy. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy 
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 
2 do niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy 
może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 
3. Zmiany umowy w szczególności mogą dotyczyć: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: 
a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
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b) klęski żywiołowe; 
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób 
trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia; 
d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, 
które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 
e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
2) zmiany w zakresie płatności: 
a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do 
umowy; 
b) zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej 
różnicy miedzy ilością robót określoną w opracowanym przedmiarze robót 
planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru 
powykonawczego robót; 
c) zmiany obowiązującej stawki VAT. 
3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) zmiana zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia wynikająca z ewentualnej 
różnicy miedzy ilością robót określoną opracowanym przedmiarem robót 
planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru 
powykonawczego robót; 
b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec,  działania sił 
przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny 
itp. 
c) zakresu robót w związku z robotami zamiennymi, 
d) zmiany podwykonawców tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji 
Zamawiającego i spełnieniu formalności wynikających z zapisów siwz i umowy, 
e) formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz 
inspektora nadzoru o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Środki ochrony przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Środki ochrony przysługują wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacja wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy. 
3. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2) Odwołanie przysługuje wobec czynności: 
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1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawie do jego wniesienia - jeżeli przesłana została fax-em albo w terminie 10 dni 
- jeżeli przesłana została w inny sposób, 
4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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. 
5) Odwołanie wobec innych czynności innych niż określonych w pkt. 1 i pkt. 2 wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę do jego wniesienia. 
6) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 
7) Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy art.188 - art. 198 ustawy. 
 
XIX. Opis części zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XX. Umowa ramowa, zamówienia uzupełniające, oferty wariantowe 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt. 6, do wartości nie przekraczającej równowartości 30% wartości 
zamówienia podstawowego. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXI. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji 
elektronicznej. 
 
XXII. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
XXIII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
 
XXIV. Postanowienia końcowe 
Zasady udostępniania dokumentów 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po 
upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z 
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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XXV. Załącznik i 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Formularz oferty z załącznikami  
2. Ogólne warunki umowy  
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego  
4. Dokumentacja projektowa,  
5. Przedmiar robót 

…...................................................... 
Podpis osoby uprawnionej 

 
 
 
 
 


