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Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych. 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 

8. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące: 

1) Zatrudnienia osób, 

2) Utworzenia funduszu szkoleniowego, 

3) Zwiększenie wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego. 

9. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 

zwrot. 

10. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia. 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów tel: 77 4196179, fax: 77 4196170 

występująca w imieniu własnym. 

Adres strony elektronicznej Zamawiającego: www.bip.swierczow.pl 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ug_rolnictwo@swierczow.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zagospodarowanie placu zabaw i 

rekreacji we wsi Dąbrowa” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 

r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:45112720-8 

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.  

. 

Przedmiotem  zamówienia jest realizacja zadania pn. Zagospodarowanie placu zabaw i 

rekreacji we wsi Dąbrowa” 

Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonym projekcie budowlanym i 

przedmiarach robót. 

W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa  dot. 

zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając BHP, stosując 

wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.  

Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat licząc od daty protokołu odbioru 

robót. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy. 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od 19.03.2012r.do dnia 15.10.2012 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 

określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wykonawca, musi wykazać, że osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy i robót 

budowlanych  posiadają stosowne uprawnienia (należy załączyć uprawnienia oraz 

zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o przynależności do izby). 

5.2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

5.3. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 

22 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez 

Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. 
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6.1 Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę na 

każdej stronie. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

 
Lp. Warunek do spełnienia przez wykonawcę Numer załącznika Uwagi 

1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

Dokument ten będzie 

stanowić załącznik nr 1 

do oferty 

Wzór stanowi 

załącznik nr 1 

do oferty 

2 Oświadczenie o dysponowaniu zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia 

Dokument ten będzie 

stanowić załącznik nr 2 

do oferty 

Wzór stanowi 

Załącznik nr 2 

do oferty 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (§ 2 ust. 1 

pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane) 

Dokument ten będzie 

stanowić załącznik nr 3 

do oferty 

Wzór stanowi 

Załącznik nr 3 

do oferty 

4 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy 

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 

osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane) 

Dokument ten będzie 

stanowić załącznik nr 4 

do oferty 

Wzór 

oświadczenia 

w zakresie art. 

24 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp 

stanowi 

załącznik nr 4 

do oferty 

5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

Wykonawca, musi wykazać, że osoby będące pełnić funkcję 

kierownika budowy i robót budowlanych  posiadają 

stosowne uprawnienia (należy załączyć uprawnienia oraz 

zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o 

przynależności do izby) 

(§ 1 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane) 

Dokument ten będzie 

stanowić załącznik nr 5 

do oferty 

Wzór stanowi 

załącznik nr 5 

do oferty 

6 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

Dokument ten będzie 

stanowić załącznik nr 6 

do oferty 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert (§ 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane) 

7 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie 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 (§ 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane) 

Dokument ten będzie 

stanowić załącznik nr 7 

do oferty 

 

 

 

6.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b 

ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w wierszu 3, 4, 6 i 7 powyższej tabeli. W przypadku wnoszenia oferty 

wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka 

cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca winien złożyć oświadczenia (wiersz 1, 2 i 3) 

i dokumenty (wiersz 4, 6 i 7) wymienione w powyższej tabeli. 

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w wierszu 4, 6 i 7 

powyższej tabeli składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru – wiersz 4), 

- 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 (zamiast 

aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego – wiersz 6 i właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego – wiersz 7). 

6.5 Dokument, wymieniony w wierszu 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty wymienione w wierszu 6, 7 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

6.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 6.4 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

6.7 Przepis pkt 6.5 stosuje się odpowiednio. 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Michał Hnat 

– Urząd Gminy w Świerczowie, pokój Nr 6, telefon nr 77 419-61-79, fax nr 077 419-61-70. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

8.1. Wysokość i okres ważności wadium. 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: 

dziesięć tysięcy  ). 

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

8.2. Forma wadium: 

1) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), 

2) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać w szczególności 

następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się w 

treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, np. poprzez następujący zapis: 

„Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem 

o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest … tu nazwa postępowania….., w którym 

na mocy swojej oferty uczestniczą: … tu należy wymienić wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia …. (zwani łącznie „Wykonawcą”), 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy”, 

f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
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wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie”. 

3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to 

musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące 

elementy: 

a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się 

w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) 

wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

- w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt. 8.2.2), 

b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 

c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 

d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie 

o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 

8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Świerczowie:  

Nr 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 

Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale w Referacie 

Finansowym Urzędu Gminy Świerczów, pok. Nr 11 u Skarbnik Gminy. 

8.4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia  

28.02.2012  r. do  godz.11
oo

, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. We 

wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 

przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego 

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

8.5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp z 

zastrzeżeniem pkt. 8.6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

8.7. Utrata wadium. 

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

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

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

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

9. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu 

terminu składania ofert.  

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
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związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

10.1 Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 

których mowa w specyfikacji Zamawiającego; 

10.2 Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią dodatki do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych 

zmian we wzorach druków); 

10.3 Oferta stanowiąca dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być 

wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę; 

10.4 Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione 

w ofercie, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony; 

10.5 Jeżeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać 

„NIE DOTYCZY” i podpisać przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania; 

10.6 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

10.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem nieważności; 

10.8 Treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

10.9 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej; 

10.10 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania; 

10.11 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby/osób podpisujących ofertę; 

10.12 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta składana 

przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące 

warunki: 

- zawierać dokumenty wymagane od każdego podmiotu oraz spełniać wymogi oraz łączne 

warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz nie podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp; 

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; 

- ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

- wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy, 

10.13 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje 

się: 

- osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty i 

jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo rodzajowe musi być 

dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10.14 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną; 

10.15 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

10.16 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z 

opisem: 
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pełna nazwa Wykonawcy 

adres 

numer telefonu, faksu 

NIP, REGON 

                                                          „OFERTA – ZAGOSPODAROWANIE  PLACU                

                                                            ZABAW   I  REKREACJI    WE      WSI  DĄBROWA” 

    

                                                         NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11ºº  28. 02.2012 r. 

 

10.17 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

- jest niezgodna z ustawą; 

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie  zaproszonego do składania ofert; 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

-Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

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

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

10.18 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom 

postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. 

Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE 

UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1 Oferty należy składać do dnia 28.02.2012 r. do godz. 11ºº w Urzędzie Gminy 

Świerczów – pokój Nr 2, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez 

względu na przyczyny opóźnienia. 

11.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem 

"ZMIANA OFERTY". 

11.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu 

oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i 

wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE 

OFERTY”. 

11.4 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Świerczów – pokój Nr 3 w dniu 28.02.2012 r. 

o godz. 11ºº 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku za całość zamówienia. 

Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu 
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prac, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki 

wpływające na ostateczną cenę. 

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost ze 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezbędne do wykonania zadania m.in.: 

- wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia, 

- podatek od towarów i usług, 

 koszty obsługi geodezyjnej, namiarów geodezyjnych przed - i powykonawczych oraz 

koszty z tym związane, 

- koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień oraz koszty decyzji administracyjnych, 

- koszty zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i 

wykonania organizacji ruchu zastępczego, 

- koszty wszelkich uzgodnień i ewentualnych opłat związanych z zajęciem pasa drogowego 

oraz innych opłat związanych realizacją przedmiotu zamówienia, 

- koszty zapewnienia i wykonania zastępczej organizacji ruchu kołowego, 

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, wykonanie zasilania placu budowy w energię, 

wodę 

- koszty zapewnienia dojść i dojazdów do przyległych posesji, 

- koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, 

- koszty odwodnienia i zabezpieczenia przed dopływem wód terenu robót, 

- koszty odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków geodezyjnych, 

- koszty wywozu gruzu i odpadów na składowisko odpadów, 

- koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty uporządkowania terenu 

budowy po zakończeniu robót, 

- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku 

 z prowadzonymi robotami. 

-     koszty  doprowadzenia  nawierzchni ulic, trawników, elewacji budynków i innych 

obiektów naruszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego. 

 

Następnie wykonawca od tej kwoty odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną 

cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w 

trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Ponieważ Zamawiający jako jedyne kryterium wyznaczył cenę (A=100%), dlatego w trakcie 

porównywania ofert obliczy najkorzystniejszą ofertę w następujący sposób: 

1) cena - oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym: 

 

               P min 

An = __________ x 100 pkt. 

                 Pn 

 

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

n - numer oferty 

Pmin - cena minimalna brutto wśród złożonych ofert 

Pn - cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę 

 

2) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium 

Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

 

                                                        Won= An x 100% 

Won – wskaźnik oceny ofert 
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Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

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

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów. 

 

 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

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

kryterium 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) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 

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

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 

27 ust. 2, albo 10 dni 

– jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w 

postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej 

oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Przyjęcie warunków przetargu jest 

jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez Zamawiającego. Przed 

podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest dostarczyć (co 

najmniej na 2 dni przed podpisaniem umowy) umowę z podwykonawcami (jezeli przewidział 

udział podwykonawców), umowę konsorcjum/spółki cywilnej oraz dostarczyć harmonogram 

rzeczowo-finansowy inwestycji z uwzględnieniem poszczególnych etapów zadania. 

Umowa konsorcjum winna obejmować wspólną realizację przez strony przedsięwzięć 

gospodarczych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania. 

Jeżeli umowa spółki cywilnej została zawarta na czas oznaczony, termin jej obowiązywania 

musi się kończyć nie wcześniej niż po upływie okresu gwarancji i rękojmi, określonych 

odpowiednio w specyfikacji i wzorze umowy. 

W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym należy podpisać 

umowę zgodną z formularzem umowy, będącą dodatkiem nr 2 do niniejszej specyfikacji, a 

także zgodnie z ofertą przetargową. 
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zwycięzca przetargu, zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia: 

- w formie pieniężnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

- w formie niepieniężnej najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy, celem 

akceptacji przez Zamawiającego, zabezpieczenie musi być ważne jeszcze przez 2 

miesiące od umownej daty zakończenia robót, 

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), 

1)Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, w formie ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz w formie ustanowienia zastawu 

rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów. 

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

na następujący rachunek Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Świerczowie:  

Nr 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innych niż pieniądz formach, 

należy złożyć w oryginale w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Świerczów, pok. Nr 11 u 

Skarbnika Gminy 

3) w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie gwarancji, gwarancja ta musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 

musi zawierać w szczególności następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. poprzez następujący zapis: 

„Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem 

o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest … tu nazwa postępowania….., w którym 

na mocy swojej oferty uczestniczą: … tu należy wymienić wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia …. (zwani łącznie „Wykonawcą”), 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

zobowiązania, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że 

Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z zawartej 

umowy”. 

4) w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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w formie poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem 

i musi zawierać następujące elementy: 

a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w 

treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) 

wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

- w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt. 15.2.2), 

b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 

c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 

d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o 

charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 

5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6) Zamawiający dokonuje zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót 

budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, 

b) 30% wartości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady i 

gwarancji jakości. 

 

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

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty 

odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak 

skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy. 

Treść umowy jak w załączeniu. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego. 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ug_rolnictwo@swierczow.pl 
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6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeśli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 

 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy postępowania. 

 

8. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące: 1) Zatrudnienia osób, 2) 

Utworzenia funduszu szkoleniowego, 3) Zwiększenie wpłat pracodawców na rzecz funduszu 

szkoleniowego. 

Zamawiający nie ma wymagań dotyczących zatrudnienia osób, utworzenia funduszu 

szkoleniowego, zwiększenie wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego. 

 

9. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 

zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

10. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia 

Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców. 

 

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Świerczów 

            Barbara Bednarz 

 

 

 

Dodatki: 

1) Formularz oferty wraz z załącznikami; 

2) Formularz umowy; 

3)Nawierzchnia placu 

4)Oświetlenie placu 

5)Projekt budowlany altany 

6)Projekt zjazdu 

7)Przedmiar robót 

8)Zagospodarowanie placu 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


