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ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Bukowno 
Urząd Miejski w Bukownie 
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16 

 

Znak sprawy: PP.7013.4.2019    

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, o wartości 

szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 2017 r, poz. 2479 zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 

których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
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Spis treści: 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia,  

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

III. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna 
IV. Zamówienia uzupełniające, informacja o ofercie wariantowej. 

V. Termin wykonania zamówienia. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

VIII. Forma dokumentów. 

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy Pzp. 

X. Podwykonawstwo. 

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów. 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 
XIII. Termin związania ofertą. 

XIV. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

XVIII. Tryb otwarcia ofert. 

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny, 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XXI. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

XXII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

XXIII. Dodatkowe informacje. 

XXIV. Oferta z rażąco niską ceną. 

XXV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

XXVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

XXVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

XXVIII. Unieważnienie postępowania. 

XXIX. Zawieranie umowy oraz istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

XXX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

XXXI. Postanowienia końcowe.  
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Zamawiający: Gmina Bukowno Urząd Miejski w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16 

NIP: 637-19-98-065 

tel: 32 626-18-20, fax: 32 642-15-44 

e-mail: inwestycje@umbukowno.pl   strona internetowa: www.umbukowno.pl 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej 
zwaną ustawą Pzp, oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), o wartości 
szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r, poz. 2479 zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: 

„Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
- Frezowanie istniejących nawierzchni boiska - ok. 656 m2 
- Montaż obrzeży trawnikowych 8x30 cm. – ok. 128 m 
- Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek na fundamentach betonowych – szt. 10 
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej – ok. 274 m2 
- Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu – ok. 274 m2 
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii boisk – ok. 924 m2 
- Ogrodzenie boiska siatką rozpięta na słupkach metalowych o wy. 4 m. – ok. 106 m. 

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót – załączony do SIWZ.  

2. Obowiązki stron w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo określone w projekcie umowy. 

3. Podwykonawstwo: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać części zamówienia (zakres prac), 
które zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) tych Podwykonawców, jeśli są 
mu znane. 

b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak z podstaw 
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, 

d) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu, zostały szczegółowo określone we wzorze Umowy, 

e) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które 
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu, określone zostały szczegółowo we wzorze Umowy. 

4. Wymagania ogólne: 

a) wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewni 
i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie, 

 

mailto:inwestycje@umbukowno.pl
http://www.umbukowno.pl/


Ss 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

str. 4/15 

 

 

 

5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę. 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg. 
45233251-3 – Wymiana nawierzchni. 
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń.  

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 

1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust, 1 pkt. 6 
ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 30.09.2019 r. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU i PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
określone poniżej: 

1.1. W zakresie posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że ma 
zabezpieczone środki na wykonanie zamówienia. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do 
oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie 
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert a opiewającej na kwotę co najmniej 
150.000,00 zł. 

1.2. W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, posiada wiedzę i doświadczenie tj. 

Wykonawca wykaże, że   w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał  przynajmniej jedną robotę 
budowlana polegającą na budowie lub przebudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego 
o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 800 m2. Zamawiający żąda załączenia do oferty 
wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz 
załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. 

1.3. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia: 
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie 
zostaną im powierzone: 

- minimum jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń (wymagane przez Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie 
kierowania i nadzorowania budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej   
lub drogowej albo odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 

1.4. Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz osób wg załącznika nr 4. 
Wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 
wykonania zamówienia.  

1.5. Udzielą gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia min. 5 lat. 
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2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu może polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych na 
zasadach określonych w art. 22a. ustawy Pzp.  

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
Zamawiający dodatkowo wyklucza z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
Wykonawcę (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 i 3) : 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzyciel przez likwidację jego  majątku lub 
sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz.2171, 2260, i 2261 oraz z 2017 r. poz.791), 

b) jeżeli Wykonawca lub osoby , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: 
- Zamawiającym, 
- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
- członkami komisji przetargowej, 
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że 

jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Formularz  oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez 
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Kalkulacja cenowa opracowana w oparciu o załączony przedmiar robót obejmująca koszt prac 
budowlanych z wyszczególnieniem kosztów wszystkich branż niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

3. Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 
reprezentowania we właściwym rejestrze. 

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
aktualne na dzień składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w odniesieniu do 
określonego warunku udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznych i zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art.22 
ust.1 ustawy Pzp: 

6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów  określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób 
należyty w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego  i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

8. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, a opiewająca na kwotę co najmniej 
150.000,00 zł. 
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp należy złożyć 
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 

9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk 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. 5 pkt 1 ustawy Pzp,  

10. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

11. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie (o których mowa w punktach 4,  9, 10, 11)  

- Inne wymagane dokumenty: 
12. Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej, 
13. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Oryginał dokumentu należy złożyć 

w Kasie Urzędu Miejskiego w Bukownie. 
14. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9, 10, 11 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacanie podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
terminem składania ofert.  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed terminem składania ofert.  

2) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów o których mowa 
w punkcie 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo  organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, 
z zastrzeżeniem terminów złożenia właściwych oświadczeń, odpowiadających terminom 
wymaganym przy wystawianiu określonego dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

15. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 
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VIII. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Zamawiający wymaga składania ofert w postępowaniu wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz pełnomocnictwa, składane są w oryginale lub kopii 
potwierdzonej przez notariusza. 

3. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale. 

4. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 

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

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - zgodnie z art. 23 ust. 1 
ustawy Pzp. 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie 

konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo 
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

2. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa 
ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 1. Pełnomocnictwo zawierać powinno 
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez notariusza. 

3. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego Pełnomocnika ze skutkiem dla 
mocodawców. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści co najmniej 
następujące postanowienia: 
1) określenie celu gospodarczego, 
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji ww. zamówienia /Lider/, 
3) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 

5) informację o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego. 

X. PODWYKONAWSTWO 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

powierzy podwykonawcom i wskaże podwykonawców jeśli są mu znani. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w oświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym. 

2. Złożenie w/w oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od 
obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu 
podwykonawcy. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację 
zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek 
o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą. 

4. W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców zastosowanie 
będą miały postanowienia zawarte w art. 143 b i 143 c ustawy Pzp. 
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XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej przez posłańca, za pośrednictwem  

operatora pocztowego lub osobiście, a także faksem. Za formę równoważną do formy faksowej, 
Zamawiający uzna również skan podpisanego (przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy lub Zamawiającego) uprzednio dokumentu przekazanego mu jako załącznik do e-mail. 

2. Strona, która otrzymuje informację faksem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej 
informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości 
uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu. 

3. Adres Zamawiającego do korespondencji jest zamieszczony w rozdziale I niniejszej SiWZ. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania 
były kierowane wyłącznie na ten adres. 

4. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 

5. Specyfikację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.umbukowno.pl 

6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
  - Bogusław Lubaszka - tel. (32) 6261 835 w godz. 800 do 1400  (od poniedziałku do piątku) 

- Anna Kasprzyk - tel. (32) 6261 835 w godz. 800 do 14 00 (od poniedziałku do piątku) 
e-mail: inwestycje@umbukowno.pl 

Wszystkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia będą podpisywane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego. 

7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert 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 wpłynie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytania winny być składane z zaznaczeniem, że dotyczą przetargu na zadanie: „Przebudowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - bez ujawnienia źródła zapytania. Zapytanie 
i udzielona odpowiedź zostanie również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

1. Ustala się wadium w wysokości 7.000,00 PLN  (słownie:-siedem-tysięcy-złotych-00/100) 
2. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. 
3. Zamawiający zwróci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 Ustawy Pzp – w związku z tym 

należy do ofert dołączyć  informacje na jaki nr konta ma być dokonany zwrot. Przy braku informacji 
o numerze konta na które należy przesłać zwrot wadium, Zamawiający dokona zwrotu wadium na 
konto Wykonawcy, z którego przekazano środki na wadium. 

4. Wykonawca dołączy do oferty dowód potwierdzenia przelewu. Wadium wniesione w formie innej niż 
pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Kasie Urzędu Miejskiego w Bukownie. 

5. Uwaga, wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 

6. Dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie muszą zachować ważność przez cały okres, 
w którym Wykonawca jest związany ofertą. 

7. Polisa, poręczenie, gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa lub inny dokument stanowiący wadium 
winno zawierać stwierdzenie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

8. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form lub zabezpieczenia 
w kwocie mniejszej niż określona przez Zamawiającego zostanie wykluczona bez rozpatrywania.    

 

 

 

http://www.umbukowno.pl/
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9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi prawem i zawierać następujące elementy: 

a) nazwę Wykonawcy, 
b) nazwę Zamawiającego, 
c) nazwę gwaranta – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem 

siedziby 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności wymienionych 
w ustawie Pzp. 

10.  Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego Nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 - rachunek bankowy Zamawiającego 
przeznaczony na kaucje, wadia i zabezpieczenia oraz depozyty) z dopiskiem WADIUM – 
„Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIV. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z formularzem) stanowiącym Zał. nr 1 do SIWZ. 

3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, sporządzoną 
w sposób czytelny i trwały. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.  

5. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

6. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

7. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do 
jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że 
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego 
przez osoby do tego upoważnione. 

8. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia 
za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, 
konsorcjum) powinni złożyć dokumenty z uwzględnieniem zapisów rozdziału IX. 

10. Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno 
ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych 
stron składa się oferta wraz z załącznikami. 

11. Zaleca się trwale połączyć wszystkie strony oferty. 

12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę -w przeciwnym wypadku nie 
będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę 
pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie 
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) 
wraz z datą dokonania poprawki. 
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13. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów muszą  
być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu  
Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem". Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów 
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

14. Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem 
w sposób j.w. na każdej zapisanej stronie. 

15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

16. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

17. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 
Nazwa i adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego - dopuszcza 
się czytelny odcisk pieczęci). 

Gmina Bukowno Urząd Miejski w Bukownie;  ul. Kolejowa 16;  32-332 Bukowno 

Oferta na:  „Przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.” 

Nie otwierać przed 14.08.2019 r. godz. 1115 

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 
oznakowania koperty lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie. 

XVI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. 
1. Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, w sekretariacie. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 14.08.2019 r. - o godz. 1100 

3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem 
ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej. 

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Bukownie, 
ul. Kolejowa 16; 32-332 Bukowno - w Sali Narad w dniu 14.08.2019 r.  o godz. 1115 

XVIII. TRYB OTWARCIA OFERT 
1. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

2. Zamawiający otworzy koperty (opakowania) z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą 
przybyć na otwarcie ofert. 

3. W trakcie otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) zawierające Oferty, których 
dotyczy "WYCOFANIE". Takie Oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

4. Koperty (opakowania) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (opakowań) zawierających Oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do Oferty. 

5. Podczas otwarcia  Ofert Zamawiający każdorazowo poda obecnym: 
a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
b) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty; 
c) termin wykonania przedmiotu zamówienia; 
d) okres gwarancji; 
e) informację odnośnie warunków płatności. 

6. W celu umożliwienia Wykonawcom dopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 11 
ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.umbukowno.pl informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych 

w ofertach, 
 

 

http://www.umbukowno.pl/
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XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  

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

2. Cena za przedmiot umowy musi uwzględniać koszty wykonania przedmiotu zamówienia we 
wszystkich branżach, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wykonanie niezbędnych badań. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego przedstawionego w ofercie. 

4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres 
ważności umowy. 

5. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, powinna być podana w polskich złotych. 
6. Cena brutto musi uwzględniać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do 

obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu 
następujących kryteriów: 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

 
1. 

 
Cena oferty brutto 

 
60% 

 
 
 

 
2. 

 
Gwarancja 

 
40% 

2. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymogom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, 
w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzorów: 

1) Cena oferty brutto – maksymalnie 60 pkt 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: 

C = Cmin / Cobliczana x 100 x 60%  

2) Gwarancja - maksymalnie 40 pkt 

W przypadku kryterium "Gwarancja" oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: 

G = Okres gwarancji badanej oferty / Okres gwarancji najdłuższej oferty x 100 x 40% 

3) Zasady obliczania ilości uzyskanych punktów: 
Pobliczana = C + G  

Pobliczana – punktacja obliczanej oferty 

Ogólna ilość uzyskanych punktów nie może przekroczyć 100. 

XXI. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 

1. Zmiany w treści SIWZ. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym 
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert 
w celu zapewnienia dodatkowego czasu Wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli 
będzie to konieczne. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i będzie dla nich 
wiążąca. 

2. Zebranie Wykonawców. 
Zamawiający  nie planuje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień 
dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 



Ss 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

str. 12/15 

 

 

XXII. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY. 

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

2. Zmiana złożonej Oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty (opakowania) zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem “ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" 
kopertę (opakowanie) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ". 
Podczas otwarcia ofert koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

3. Wycofanie złożonej Oferty. 

Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (opakowanie) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". Pismo o wycofaniu powinno być podpisane przez 
osoby/ę upoważnione/ą do reprezentowania Wykonawcy, co winno być udokumentowane 
odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma 
prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 

XXIII.  DODATKOWE INFORMACJE. 

1. Z chwilą otwarcia oferty, Wykonawca nie może : 
1) wprowadzić do niej żadnych zmian, 
2) uzupełnić swojej oferty nawet jeżeli taka zmiana czy uzupełnienie byłoby korzystne dla 

Zamawiającego. 
2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy 
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

4. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek: 
1) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) 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. 

XXIV. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający odrzuca Ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że Oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach 
określonych w art. 90 ustawy Pzp. 
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XXV. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający po wyborze oferty lub unieważnieniu postepowania poinformuje niezwłocznie 

wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty  i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz powodach odrzucenia, 

4) unieważnieniu postępowania,  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

XXVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 
1) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej, 
2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, 

3) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 

5) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

6) umowa jest nieważna: 
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć umowę o współpracy przy 
realizacji zamówienia. 

XXVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej 
ceny podanej w ofercie, wniesionego w sposób określony w art. 148 ust.1. ustawy Pzp. 

XXVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

XXIX. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Zamawiający ustala ogólny projekt umowy na realizację zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do 
SIWZ. 

2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie ustalonym zgodnie z art.94 ustawy Pzp, a wskazanym 
przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający dostosuje treść umowy do stanu faktycznego po rozstrzygnięciu postępowania 
tj. usunie z treści wzoru umowy o którym mowa w ust. 1 zapisy nieadekwatne. 

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. 

5. Treść umowy dotycząca terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: 
1) szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac inwentaryzacyjnych, 

2) wprowadzenia zmian do projektu na skutek zmian obowiązujących przepisów prawa. 

6. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w § 2 umowy może ulec zmianie w przypadku 
ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.  
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7. Zmiany postanowień zawartej umowy można dokonać jeśli: 
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,    
działając z pełną starannością , nie mógł przewidzieć, 

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, 

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, 

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144. ust. 1e  
- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie. 

8. Po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz stronie internetowej Zamawiającego. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania 
i oceny. 

XXX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania 
oraz skargi do sądu. 

2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek 
ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp. 

XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO” informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bukowno, ul. Kolejowa 16; 32-332 
Bukowno; tel. 32 6261830; fax. 32 6421544; e-mail: kontakt@umbukowno.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bukowno jest Pani Barbara Kołacz; tel. 
694 334 467; e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”  prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania mowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. 

7) w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany ,stosownie do art. 22 RODO; 
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8) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

* - Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

** - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

  
3. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie budowy i remontu dróg.  

Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót. 

Załącznik nr 7 – Projekt zagospodarowania terenu. 


