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1. Informacje ogólne  
 
1.1. Zamawiającym jest: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, tel. 065 538 84 34, 
fax. 065 538 85 13, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl  
 
1.2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2007-2013. 
 
1.3. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej 
ustawą PZP. 
 
Zgodnie z art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 
cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

 
1.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
 
1.5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej: www.rydzyna.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości 
zamówienia poniŜej 5.000.000 EURO na podstawie art. 39 i nast. ustawy PZP (Dz. U. tj. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na 
teren rekreacyjny - plac zabaw. 
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie, która ma słuŜyć 
celom rekreacyjnym. Ciąg pieszy wykonany z tłucznia frakcji 31mm, na nim 4 ławki,                   
w centralnej części urządzenia do zabawy dzieci. Wejście od jednej strony przez 
projektowaną furtkę. 
Urządzenia do zabawy powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być 
wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i być zgodne z Polskimi Normami oraz 
warunkami bezpieczeństwa. Sprzęt ten pozwalał będzie na prowadzenie z dziećmi roŜnych 
form zajęć ruchowych. 
Zakres inwestycji obejmuje: 
- zhumusowanie powierzchni działki, 
- wykonanie nawierzchni częściowo z tłucznia frakcji 31mm, częściowo z piasku, częściowo 
z nawierzchni trawnikowych, 
- zakup i montaŜ urządzeń wyposaŜenia placu zabaw wg wykazu w projekcie, 
- montaŜ tablicy informacyjnej zawierającej regulamin określający zasady i warunki 
korzystania z placu zabaw, 
- montaŜ ławek zgodnie z wykazem w projekcie - szt. 4, 
- montaŜ kosza na śmieci - szt. 1, 
- wywiezienie nadmiaru ziemi. 
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3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,  
przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik 
Nr 8 do niniejszej SIWZ.  
 
3.3. Wszelkie wskazania znaków towarowych lub pochodzenia materiałów budowlanych lub 
urządzeń w przedmiarze robót lub projekcie budowlanym naleŜy rozumieć jako przykład 
modelowy (art. 29 ust. 3 ustawy). 
Dopuszcza się uŜycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do 
stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć oryginały 
dokumentów na Ŝądanie Zamawiającego. 
 
3.4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia oferty równowaŜnej. 
Poprzez rozwiązania równowaŜne Zamawiający rozumie takie, które spełniają minimalne 
wymagania  w zakresie parametrów technicznych, jakościowych, uŜytkowych. 

 
CPV:  45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
 

3.5. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub 
braków w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a o 
ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
zdecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień. Dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót są istotnymi elementami zamówienia i jakiekolwiek 
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby 
występowało ono we wszystkich dokumentach.  
 
3.6. Dopuszcza się udział w postępowaniu wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 
Uwaga! 
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu przyszłych robót budowlanych. 
 
 
4. Termin wykonania zamówienia  
 
4.1. Zamówienie naleŜy zrealizować w terminie do dnia 31.07.2013 r. 
 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z opracowanym i załączonym 
przez siebie do umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dokument naleŜy uzgodnić 
z Zamawiającym. 
 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
5.1.  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  

warunki udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

                5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

                Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
                W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień 

(tj. zezwolenia, koncesji, licencji). 
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               5.1.2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
                Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

                  W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli 
wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 
budowie placu zabaw o wartości minimum 25.000,00 zł brutto kaŜda w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie.  

 5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

                 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje 

lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego 
realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, w tym równieŜ wydane w trybie 
uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj.: 

                 a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i naleŜącym do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

 5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
                 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
                 W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli 

Wykonawca wykaŜe, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
nie mniejszą niŜ 25.000,00 zł. 

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

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Zgodnie z powyŜszym 
przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 5.2.1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

              5.2.2. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział 
umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie 
od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

 5.2.3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 5.2.4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 5.2.5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5.2.6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 5.2.7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 5.2.8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5.2.9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5.2.10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 
5.2.11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
5.2.12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia 
- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  
 

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy PZP (pkt 5.1.1. – 5.1.4. niniejszej SIWZ) naleŜy przedłoŜyć: 

 
6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. l ustawy Pzp –  

według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 
 
          6.1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

wiedzy i doświadczenia naleŜy przedłoŜyć:  
          a) wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw o 

wartości minimum 25.000,00 zł, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających czy roboty te zostały 
wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 

 W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie   
potwierdza spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1.2. warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia oraz załączenia poświadczenia wykonania wskazanej roboty w 
sposób naleŜyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego jej 
ukończenia lub innego dokumentu, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wskazane w w/w 
wykazie roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej (poświadczenia lub innego 
dokumentu). 

                             
 Wykonawca moŜe w miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2. przedłoŜyć 

dokument potwierdzający wykonanie wskazanej przez niego na potwierdzenie 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (pkt 5.1.2.) roboty budowlanej zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej.   
 
6.1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji 
naleŜy przedłoŜyć: 
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 
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ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 
4 do niniejszej SIWZ,    
b) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do 
niniejszej SIWZ.  
 

         6.1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
sytuacji ekonomicznej i finansowej naleŜy przedłoŜyć: 

          a)  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 25.000,00 
zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia). 
 

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
 
JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej (pkt 6.1.4) wymaganych przez Zamawiającego moŜe 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Wykonawca przedstawiając wraz z ofertą inny dokument, o którym mowa powyŜej winien 
wskazać uzasadnioną przyczynę braku moŜliwości przedstawienia dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego. 
 
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp (pkt 5.1.1. – 5.1.4.), polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu oceny przez Zamawiającego, czy 
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca złoŜy:  
- w przypadku warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 5.1.4.) dokument, 
o którym mowa w pkt 6.1.4. 
- w przypadku warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 5.1.2) dokument 
dotyczący sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia.     
 
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

PZP (pkt 5.2.1. – 5.2.12. niniejszej SIWZ) naleŜy przedłoŜyć: 

 

 6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ; 

 6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

 6.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 6.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych 
lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

  
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy, określonym w pkt 6.2.1. – 6.2.4. niniejszej SIWZ. 
 
6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.2.2. – 6.2.4. niniejszej SIWZ przedkłada: 
 
 6.3.1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, Ŝe: 
 6.3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 6.3.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

 
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1., zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 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 z odpowiednim zastosowaniem terminów, o których 
mowa w pkt 6.3.1.      
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących  przedłoŜonego dokumentu.  
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Oświadczenia i dokumenty Ŝądane w pkt 6.1.2. – 6.1.4. niniejszej SIWZ oraz w pkt 6.2.1. – 
6.2.4. niniejszej SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę, a oświadczenie Ŝądane w pkt 6.1.1. niniejszej SIWZ w formie 
oryginału. 
 
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwa naleŜy składać w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, którymi będzie dysponował Wykonawca na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy PZP i które będą brały udział w realizacji części zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty (tzn. ten podmiot, którego dany 
dokument dotyczy). 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty 
naleŜy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upowaŜnionych przedstawicieli 
podmiotów uczestniczących wspólnie. W przypadku złoŜenia oferty przez ww. podmioty, 
wymagane oświadczenia i dokumenty wynikające z pkt 6.2.1. – 6.2.4. niniejszej SIWZ składa 
kaŜdy z podmiotów tworzących konsorcjum. Pozostałe dokumenty wynikające z pkt 6.1.1. – 
6.1.4. niniejszej SIWZ składa konsorcjum jako całość.  
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp). 
 
6.4. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwie Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złoŜyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie 
złoŜyli odpowiednich pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w 
wyznaczonym terminie. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na 
dzień składania ofert. 
 
6.5.     Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 
 

6.5.1. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów naleŜących do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.) – Załącznik nr 9 
do niniejszej SIWZ. 

6.5.2. Wykonawca, który nie naleŜy do Ŝadnej grupy kapitałowej składa stosowną 
informację – Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 

6.5.3. Wykonawcy, którzy naleŜą do tej samej grupy kapitałowej, a złoŜyli odrębne 
oferty muszą wykazać, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się 
postępowaniu. 
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7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
7.1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i 
wykonawcy  zobowiązani są przekazywać pisemnie, za pomocą faksu, ewentualnie drogą 
mailową (e-mail: lukasz.bartkowiak@rydzyna.pl).  

JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.   

7.3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

7.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŜ na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
 
7.4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na 
której udostępniona jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania. 
  
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 
Zamawiający moŜe zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
7.6. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej. 
 
7.7. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. O przedłuŜeniu terminu składania ofert 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazał SIWZ 
oraz umieści tę informację na stronie internetowej. 
 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
Osobą ze strony Zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:            
 

Łukasz Bartkowiak  
Zastępca Burmistrza 
tel. 065 538 84 34,  
fax 065 538 85 13,  
e-mail: lukasz.bartkowiak@rydzyna.pl,  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

 
9. Wymagania dotyczące wadium. 

9.1.  Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 
00/100). 
9.2.   Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

9.2.1. pieniądzu, 
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
9.2.3. gwarancjach bankowych, 
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9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
9.2.5. 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. 

9.3. Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego - Bank PKO BP SA I oddział w Lesznie,  Nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 
6424 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu 
przelewu naleŜy dołączyć do oferty. 
9.4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, naleŜy wnieść poprzez złoŜenie oryginału dokumentu w miejscu 
składania ofert. Kserokopię dokumentu naleŜy dołączyć do oferty. Dokument wadialny 
powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na 
pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego. 
9.5.    Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie 
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 
9.6.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
9.7.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
9.8.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba Ŝe 
udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.  
9.9.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

9.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  

     9.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
9.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

 
10. Termin związania ofertą. 
10.1. Wykonawca związany będzie złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
10.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na trzy dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
10.3. Odmowa wyraŜenia zgody o której mowa w pkt 10.2. niniejszej SIWZ nie powoduje 
utraty wadium. 
10.4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli  przedłuŜenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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11. Opis sposobu przygotowania ofert. 
11.1. Ofertę naleŜy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej 
SIWZ. 
11.2. Wraz z ofertą naleŜy złoŜyć: 

11.2.1. wymagane przez zamawiającego dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia i 
pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone, 
11.2.2. kosztorys ofertowy. 

11.3. Oferta, aby była waŜna musi być podpisana przez upowaŜnionych przedstawicieli 
wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez 
osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 
11.4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  
11.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą w tym 
przypadku ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
W treści oferty naleŜy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.  
11.6. Ofertę naleŜy złoŜyć, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. 
11.7. Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami powinny być ponumerowane. 
11.8. Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 
11.9. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  Oferta w 
przetargu nieograniczonym na: „Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren 
rekreacyjny - plac zabaw” oraz nazwą i adresem wykonawcy. 
11.10. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę, jeŜeli 
zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert. Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w 
zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na: 
„Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny - plac zabaw” i 
nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.  
11.11. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeŜeli wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie 
mogą one być udostępniane. 
11.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
11.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11.15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
12.1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, 
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna (w sekretariacie), do dnia 7 czerwca 2013 roku do godz. 
10:00.  
12.2. Oferty, które Zamawiający otrzyma po ww. terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone 
wykonawcom. 
12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy 
Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, o godz. 10:15 w dniu 7 czerwca 2013 roku. 
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13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13.1.  Cena oferty jest ceną kosztorysową.   
13.2. Na cenę kosztorysową oferty powinny składać się koszty wynikające z kosztorysu 
ofertowego sporządzonego na bazie: przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a takŜe innych danych zgromadzonych 
podczas wizji lokalnej terenu budowy. 
13.3. Kosztorys ofertowy naleŜy sporządzić metodą uproszczoną tzn. musi zawierać w 
kaŜdej pozycji zgodną z przedmiarami robót: liczbę porządkową, opis pozycji i ilość 
jednostek oraz cenę jednostkową netto pozycji i wartość netto pozycji. 
13.4.   Cenę oferty naleŜy podać w złotych polskich (PLN). 
13.5.Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do   
dwóch miejsc po przecinku. 
13.6. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość kosztorysu brutto. 
13.7.Ostateczne rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe 
wynikające z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych robót. 
13.8.     Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
13.9.    Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie 
oferty. 
13.10.  JeŜeli wykonawca złoŜy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku                
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w               
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który 
miałby obowiązek płacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  
         13.11.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
         13.11.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
         13.11.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty,  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 
Ponadto w cenie oferty powinny znaleźć się koszty: 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót – 1 kpl., 
− sporządzenia  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1 kpl., 
− urządzenia i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczenia, 
− odtworzenia i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone 

będą prace budowlane,  
− wykonania wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, 

kontroli i odbiorów technicznych,  
− pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy 

Wykonawcy, 
− inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją 

zamówienia.  
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14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a wykonawcą. 
 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej.  
Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 
 
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena 
100%. 

15.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 
100 punktów, w następujący sposób: 
   C = (Cncb/Cbob) x 100 x 100%, gdzie: 
   C - ilość punktów za cenę, 
   Cncb - najniŜsza cena brutto, 
   Cbob - cena brutto oferty badanej. 
 
15.3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 
 
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
16.1. O wyborze oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, 
którzy zostali wykluczeni oraz terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia 
publicznego moŜe być zawarta, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy PZP.  
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje 
o wyborze oferty najkorzystniejszej równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
16.3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona 
przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, Zamawiający moŜe zaŜądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów 
przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
16.4. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego powiadomiony zostanie 
przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. Podpisanie umowy nastąpi w 
terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem 
lub w terminie nie krótszym niŜ 10 dni, jeŜeli zawiadomienie zostało przesłane w inny 
sposób.  
16.5. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminów wskazanych w pkt 16.4., 
jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
         16.5.1. zostanie złoŜona tylko jedna oferta lub 
         16.5.2. nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta i nie zostanie wykluczony Ŝaden 
wykonawca.  
16.6. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego.  
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17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
 
17.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia przez 
Wykonawcę, zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
17.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w wysokości  3% ceny podanej w ofercie. 
17.3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜna wnieść w formach wymienionych 
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
17.4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
17.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
17.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank PKO BP SA I oddział w Lesznie,  Nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424  
17.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium 
moŜe zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 
17.8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
17.9.Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
17.10.  Kwota, o której mowa w pkt. 17.9. zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 
17.7. W przypadku, gdyby zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy miało inną 
formę niŜ pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane przedstawi nowy dokument 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera 
automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy). 
 
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ określa istotne dla stron postanowienia, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
19.1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz 
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  
19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
              19.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 
              19.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
              19.2.3. odrzucenia oferty odwołującego.  
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19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  
19.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w formie 
faxu lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób. 
19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŜe wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
19.6. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone powyŜej wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
19.7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 
19.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
19.9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
19.10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub części. 
19.11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie moŜna rozszerzyć 
Ŝądania odwołania ani występować z nowymi Ŝądaniami. 
19.12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna. 
19.13.  Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI 
ustawy Pzp. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty, 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 

l ustawy PZP, 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót, 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób, 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy, 
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, 
9. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór informacji o przynaleŜności do grupy kapitałowej. 


