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I Nazwa i adres Zamawiaj ącego oraz tryb udzielenia zamówienia 

1. Zamawiającym jest Gmina Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984, 1047 i 1473) zwaną dalej „ustawą” lub 
„Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego (art.10 ust.1 Pzp). 

II Przedmiot zamówienia wraz z jego opisem.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach 
budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w trzech miejscowościach: Lisowice, Rogów Legnicki, 
Gromadzyń. Zamówienie składa się z elementów: 

1. Wyposa żenie placu zabaw w Lisowicach  – dostawa realizowana w ramach operacji pn. Rozbudowa 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów 
Odrzańskich w Lisowicach współfinansowana środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Miejsce 
montażu elementów placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie działki nr 281/1 obręb Lisowice 
Gmina Prochowice zgodnie z projektem budowlanym – projekt zagospodarowania działki stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. W skład wyposażenia placu zabaw w Lisowicach składają urządzenia: 
- Ławka bez oparcia  z siedziskiem wykonanym z drewnianych krawędziaków długości min. 150cm, 
konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo osadzona na stałe w gruncie – 5 szt. 
- Kosz na śmieci  przy każdej ławce osadzony w gruncie kosz typu KM-3 o pojemności 45l wykonany 
z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Słupki metalowe malowane farbami proszkowymi 
osadzone w gruncie – 5 szt. 
- Stojak na rowery 5 stanowiskowy  osadzony w gruncie na stałe. Stojak wykonany z elementów 
metalowych - stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją ocynkiem ogniowym                  
i malowany proszkowo w kolorze nawiązującym do pozostałych elementów placu zabaw – 1 szt. 
- Zestaw zabawowy typu „STATEK PM2031” słupy pionowe wykonane z profili metalowych                   
o przekroju ok. 100x100mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych w kolorach RAL (kolory do 
uzgodnienia na etapie realizacji). Podesty - sklejka antypoślizgowa w ramie stalowej, zjeżdżalnia – 
boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowanych w kolorach RAL, część ślizgowa z blachy 
nierdzewnej, schody - metalowe z okładziną z antypoślizgowej blachy ALU typu łezka, daszek z płyty 
HDPE / opcjonalnie ze sklejki obwiedziony  rurką ø30mm. Ścianka wspinaczkowa z sklejki 
antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa, siatka i mostek linowy z liny PP z rdzeniem stalowym, 
balustrady - metalowe ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL, pełne z płyty HDPE/ 
opcjonalnie HPL. Elementy metalowe ocynkowane i malowane wg RAL. Ozdobne aplikacje wykonane 
z HDPE. Montażu na prefabrykatach betonowych. Przybliżone wymiary wys. 5,10m x szer. 4,97m x dł. 
9,99m – 1 kpl. 
- Dostawa i monta ż urządzeń siłowni plenerowej  typu: twister i wahadło, orbitek, pylon z instrukcja 
obsługi urządzeń siłowni, wioślarz i wyciskanie siedząc. Urządzenia z konstrukcji nośnej wykonanej ze 
stalowych rur o przekroju Ø 90 mm i grubości 3,6mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane 
ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość 2mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska,               
i pedały wykonane ze stalowej blachy grubości 2 mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mają być 
wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 

2. Wyposa żenie przystanku turystycznego Szlaku Odry  w Rogowie Legnickim działka nr 403 – 
według projektu zagospodarowania działki stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa 
realizowana w ramach operacji pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz promocja walorów 
Krainy Łęgów Odrzańskich na rowerowym Szlaku Odry współfinansowana środkami Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju w zakresie małych projektów. W skład wyposażenia przystanku wchodzi: 
- Drążki do podci ągania [1 szt.]  – dwu poziomowe drążki zamontowane na różnych wysokościach 
0,80/1,30m – słupy z drewna toczonego rdzeniowo, sklejka wodoodporna, nogi na metalowych 
kotwach. Poręcze metalowe, ocynkowane malowane proszkowo. 
- Huśtawka wagowa [1 szt.]: huśtawka typu ważka o dł. 3,0m i wys. 0,75m – upadku 0,9m                     
o konstrukcji wykonanej z drewna (kantówka o wymiarach 12cm x 12cm) impregnowanego metodą 
próżniowo-ciśnieniową - drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi              
w kolorze tik, minimalizującymi powstawanie pęknięć. Ruchome łoże równoważni wykonane ze stali 
ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo, siedziska wykonane ze sklejki liściastej 
wodoodpornej 18mm, pokrytej filmem fenolowym o właściwościach antypoślizgowych, uchwyty 
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wykonane z rurek stalowych o średnicy 28 mm, ocynkowanych oraz malowanych proszkowo, opony 
samochodowe pełniące rolę odbojników 
- Ławka drewniana bez oparcia [1 szt.]:  ławka o zbliżonych wymiarach dł. 1,50m i szer. 0,33m, wys. 
0,43m, konstrukcja ławki wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 10cm) impregnowanego 
metodą próżniowo-ciśnieniową, drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-
impregnacyjnymi w kolorze tik, minimalizującymi powstawanie pęknięć, ławka posadowiona w gruncie 
na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo, siedzisko wykonane z desek o grubości 3cm. 
- Stół [1 szt.]:  stół drewniany zbliżonych wymiarach dł. 1,50m i szer. 0,66m, wys. 0,80m, konstrukcja 
stołu wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 10cm) impregnowanego metodą próżniowo-
ciśnieniową, drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze tik, 
minimalizującymi powstawanie pęknięć, stół posadowiony w gruncie na stalowych kotwach 
ocynkowanych ogniowo, blat stołu wykonany z desek o grubości 3cm. 

3. Urządzenia rekreacyjne miejsca wypoczynku i rekreacji w  Gromadzyniu  – dostawa realizowana                  
w ramach operacji pn. Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji oraz promocja Krainy Łęgów 
Odrzańskich w Gromadzyniu współfinansowana środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych 
projektów. Miejsce montażu urządzeń rekreacyjnych Gromadzyń działka nr 78/3 w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji. Urządzenia przeznaczone do montażu:  
- Pylon  - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju Ø 90 mm, 
grubość 3,6mm. Między nogami znajdują się dwie blachy grubości 7 mm do mocowania urządzeń po 
obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości 2 mm na których znajduje się czytelna 
instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.  
- Urządzenia Orbitek i wyciskanie siedz ąc – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur                  
o przekroju Ø 90 mm i grubości 3,6mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych 
rur Ø 40 mm, grubość 2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska i pedały wykonane 
ze stalowej blachy grubości 2mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mają być wykonane ze stali 
kwasoodpornej (nierdzewnej). 
- Ławka drewniana bez oparcia [2 szt.] przybliżone wymiary dł. 1,50m wys. 0,40m wys. siedziska 
ok. 0,40m, belki i słupki nośne impregnowane ciśnieniowo o przekroju okrągłym i średnicy 100mm, 
wykonane z drewna bezrdzeniowego montowane na metalowych kotwach do gruntu; siedzisko 
wykonane z desek impregnowanych. 
- Kosz na śmieci [2 szt.] przybliżone wymiary śr. kosza ok. 45cm, wys. ok. 0,80m; konstrukcja kosza 
z belek impregnowanych ciśnieniowo o przekroju okrągłym śr. 100mm, wykonane z drewna 
bezrdzeniowego montowane na metalowych kotwach do gruntu; obudowa kosza z półwałków 60mm 
wewnątrz wkład metalowy. 

4. Urządzenia zabawowe i siłowni plenerowej powinny spełniać wymogi w zakresie projektowania, 
produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy. Wszystkie elementy 
urządzeń zabawowych tj. materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy 
zabezpieczające wykorzystywane do produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty 
i dopuszczenia. Jakość i bezpieczeństwo urządzeń i konstrukcji powinna być potwierdzona przez 
certyfikaty wydane Biura Badań i Certyfikacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej 
i Dydaktycznej w Warszawie. Elementy placu zabaw objęte są 2 letnią gwarancją.  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna 
dostawy i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. 

6. Informacje dodatkowe: 
•  Wszystkie nakłady do wykonania całości zamówienia: robocizna, materiały i sprzęt leżą po stronie 

wykonawcy i ich wartość należy uwzględnić w cenie ofertowej, która w niniejszym postępowaniu ma 
charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 

• Wykazane wyroby gotowe, urządzenia i materiały, z podaniem nazwy i symbolu producenta, danych 
technicznych i opisów technologii, przeznaczone do wbudowania przeznaczonych w ramach prac 
wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez 
wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały 
podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Dopuszcza się 
zastosowanie rozwiązań równoważnych tzn. takimi, które nie będą gorsze jakościowo od wskazanych 
przez projektanta, zagwarantują uzyskanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.  

Realizacja i finansowanie przedmiotu umowy przebieg ać będzie według harmonogramu rzeczowo 
– finansowego, stanowi ącego zał ącznik nr 1 do umowy. 

III Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 25.07.2014r. 
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 IV Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny            
spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,                  
o których mowa w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy i art.24 
ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp. 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 dotyczące:  
a) posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania:  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków            
w tym zakresie na podstawie oświadczenia wykonawcy - formularz D.  

b) posiadania wiedzy i do świadczenia:  Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to 
taki Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,           
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: 
min. 4 dostawy urządzeń zabawowych i sportowo-rekreacyjnych z określeniem, czy dostawy te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone w tym: 
- 2 zadania o wartości min. 30 000,00 zł brutto każde z zadań w zakresie wyposażenia placów zabaw 
z montażem urządzeń zabawowych  
- 2 zadania o wartości min. 20 000,00 zł brutto każde z zadań w zakresie wyposażenia siłowni 
plenerowych z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or az osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie 
oświadczenia wykonawcy - formularz D.  

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia wykonawcy - formularz D.  

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 
dokumentów wymienionych w rozdz. V SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia. Zamawiający żąda od 
Wykonawcy wykazania spełnienia warunków, nie później niż na dzień składania ofert.  

4. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach  
określonych w art. 26 ust. 2b, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to winno zawierać informacje 
dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu jego 
wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę            
z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

V 
Wykaz o świadcze ń i dokumentów jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału  w post ępowaniu  
oraz inne dokumenty do zło żenia z ofert ą.   

1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mow a w art.22 ust.1 nale ży przedło żyć:  

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych  - na formularzu D;  

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie - do złożenia wg formularza E 

Zamawiaj ący wymaga, aby w wykazie wpisa ć tylko najwa żniejsze dostawy, przez które nale ży rozumie ć 
roboty które odnosz ą się do przedmiotu zamówienia, których zakres rzeczowy jest nie mniejszy ni ż 
przedmiot niniejszego przetargu.  

2. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu na podst awie art.24 ust.1 nale ży przedło żyć:  
a) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych - na formularzu B; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

d) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2. 

3. W celu stwierdzenia, czy wykonawca nie podlega wykl uczeniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5 
Pzp nale ży zło żyć: oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - do 
złożenia na formularzu C oraz (jeśli dotyczy) Lista podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp. 

4. Pozostałe dokumenty, które nale ży zło żyć wraz z ofert ą:  
a) wypełniony formularz ofertowy - wg formularza A; 
b) dokument/y potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę np. aktualny odpis                   

z właściwego rejestru, wydruk z CEIDG. 
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - jeżeli uprawnienia 

osoby podpisującej ofertę nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 b); 
d) dowód wniesienia wadium 

5. Wymogi dotycz ące przedkładanych dokumentów i o śśśświadcze ńńńń: 
a) wszystkie dokumenty i oświadczenia, powinny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli, 

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez osoby posiadające 
pisemne pełnomocnictwo. W takim przypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty - w 
zależności od treści i rodzaju pełnomocnictwa dokument należy złożyć w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kserokopii, 

b) dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwo, sporządzane tylko na potrzeby lub w związku z tym 
tylko konkretnym przetargiem (składaniem oferty) powinny mieć formę oryginałów. Pozostałe 
dokumenty dołączyć do oferty w postaci kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez osoby podpisujące ofertę, z dopiskiem za zgodno ść z oryginałem . 

VI 
Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 

przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z Wykonawcami. 

1. W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, 
wnioski, informacje - Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 

1.1. Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji miedzy stronami; 
1.2. Faksem (numer faksu 076 858 45 81 ): w zakresie wszelkiej korespondencji miedzy stronami,                             

z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. 
1.3. Droga elektroniczna: e-mail Zamawiającego b.demecki@prochowice.com : 

a) ze strony Wykonawcy - w zakresie przesyłania treści pism kierowanych do Zamawiającego                 
w sytuacji braku lub niesprawności faksu z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie 
potwierdzona w formie pisemnej.  

b) ze strony Zamawiającego – w zakresie przesyłania treści pism kierowanych do Wykonawców, w 
sytuacji braku lub niesprawności faksu z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie 
potwierdzona w formie pisemnej.  

1.4. Drogą elektroniczną: adres strony Zamawiającego www.bip.prochowice.com   
a) ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią pism (informacji) 
kierowanych do Wykonawców przez Zamawiającego; 

b) ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji SIWZ oraz 
umieszczania treści pism kierowanych do Wykonawców. 

2. Zapytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
2.1. Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert -  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym  upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku (termin na zadawanie pytań pozostaje ten sam). Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
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wpłynął po upływie tego terminu lub wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
(na ich wniosek - art. 42 ust.2 ), bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie 
internetowej na której ogłosił niniejsze postępowanie przetargowe wraz ze SIWZ tj.: 
www.bip.prochowice.com w zakładce: zamówienia publiczne. 

2.3. Wszystkie wprowadzone przed upływem składania ofert zmiany treści SIWZ jak również pytania 
Wykonawców z wyjaśnieniami Zamawiającego stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

2.4. Wykonawcy zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji dotyczących toczącego się 
postępowania, zamieszczanych przez Zamawiającego na w/w stronie internetowej. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
Bolesław Demecki tel. 76-85-84-342 w. 37, Helena Ch oroszczak tel. 76-85-84-342 w. 22  
telefonicznie lub osobi ście: UMiG Prochowice Rynek 1 pokój nr 12/13 w godz.  8.00 -15.00 

VII Wymagania dotycz ące wadium. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium warto ści: 2 000,00 PLN słownie: dwa tysiące złotych; 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 ustawy. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 

Nr 8686 6900 0103 4135 9720 0000 03  
w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział w Prochow icach  

z dopiskiem : „wadium do przetargu nr  IGP.271.10.2014”  

Pieniądze winny znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
5. Kserokopię dowodu wniesienia wadium Zamawiający prosi dołączyć do oferty. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej (poręczenia, gwarancje bankowe                       

i ubezpieczeniowe, o których mowa w art.46 ust.6 pkt 2-5 ustawy) - oryginał dokumentu należy 
zdeponować u Skarbnika Miasta i Gminy Prochowice (pokój nr 2) przed upływem terminu składania 
ofert, a kserokopię dokumentu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, dołączyć do oferty.                 
W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię dokumentu 
potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał 
dokumentu wadialnego, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Miasta i Gminy,              
a jego kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika o przyjęciu wadium zostanie odesłany 
wykonawcy pocztą. Z dokumentu winno wynikać, bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie, 
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 ustawy Pzp. 

7. Brak lub niewłaściwe wniesienie wadium skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                           
z postępowania (art.24 ust.2 pkt 2). Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy, z zastrzeżeniem art. 46 ust 
4a ustawy.  

VIII Termin zwi ązania ofert ą  

Na podstawie art.85 ust.1 pkt.1) Pzp Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

IX Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia, sam lub jako partner konsorcjum. 
Przedłożenie lub partycypowanie w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty                     
z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

2. Ofertę należy obowiązkowo, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych                     
w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.  

4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

5. Oferta musi być zgodna z ustawą a jej treść musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 
6. Oferta powinna być sporządzona na formularzu A, załączonym do SIWZ i przedłożona wraz                    

z wymaganymi  dokumentami i oświadczeniami, wymienionymi w rozdziale V SIWZ. 
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7. Zamawiający zaleca ponumerowanie zapisanych stron oferty numerami kolejnymi, a całość oferty 
zszyć/spiąć w sposób trwały. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu).  

8. W interesie wykonawcy jest, aby ofertę  zabezpieczyć przed nieniszczącym jej otwarciem.  

X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (a rt.52). 

1. Ofertę należy złożyć w: 
Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice,  

59-230 Prochowice, ul. Rynek 1, pokój nr 16 (sekret ariat) 
w terminie do dnia 22.04.2014r.  do godz.11 00 

w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność; 
najlepiej, aby opakowanie zawierało widoczny napis: 

„Oferta dla Gminy Prochowice do przetargu nr  IGP.0271.10.2014” 
Nie otwiera ć przed dniem  22.04.2014r. godz.11 15 

2. Ofertę można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem np. poczty, kuriera,                                   
za potwierdzeniem odbioru na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia uznaje 
się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego. 

3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. poczty należy przygotować zgodnie z powyższymi wymogami  
oraz przesłać w dodatkowym, zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym na adres jak w pkt.1. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższymi wymogami np. 
potraktowania oferty jako zwykłej korespondencji, przedterminowe jej otwarcie, niedostarczenie oferty 
na miejsce i w terminie określonym w SIWZ. 

5. Rejestrowanie składanych ofert. 
Każda składana oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego i otrzyma 
swój numer identyfikacyjny. Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert 
poprzez zakreślenie i adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie 
zostaną zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone wykonawcy (art. 84 ust.2).  
Każdy składający ofertę może otrzymać poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny 
złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnie rejestrem. 

6. Otwarcie ofert (art.86) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj.  
w dniu 22.04.2014r.   godz.11 15 

w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1 sala 20  (I piętro). 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

XI Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca może zaproponować jedną cenę w PLN za wykonanie całości zamówienia, którą wpisze 
w formularzu ofertowym (formularz A), cyfrowo, z dwoma miejscami po przecinku i słownie,                        
z wyodrębnieniem: ceny netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny ofertowej brutto.  

2. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Kodeks cywilny (Dz.U.z 1964r.  nr 16 
poz.93 z późn.zm.), ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:  
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 
umowę. 

3. Przy kalkulacji ceny należy przyjąć 23% stawkę VAT (art.41 ust.2 w związku z art.146a pkt 2 ustawy         
z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz.1054 z póź.zm.)  

4. W cenie ofertowej muszą być zawarte wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całości 
zamówienia wynikające wprost ze SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można 
należycie wykonać zamówienia. Oznacza to, że za zaoferowaną cenę ryczałtową wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu zamówienia określonego w rozdziale II. 

XII Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz          
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert. 

1. Przy wyborze ofert, spo śród ofert nie podlegaj ących odrzuceniu, jedynym kryterium wyboru  
w tocz ącym si ę post ępowaniu jest  cena – 100%. Za najkorzystniejsz ą zostanie uznana oferta  
z najni ższą ceną. 
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2. Zamawiający dokona rankingu ofert wybierając ofertę z najniższą ceną. 
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe - z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Przez omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, 
który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, który można 
jednoznacznie poprawić, stosując reguły arytmetyczne. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę  w przypadkach przewidzianych art.89 Pzp. 
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców o wyborze, przekazując informacje w zakresie przewidzianym w art.92 Pzp 
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści także powyższe informacje 

na stronie www.bip.prochowice.com oraz na tablica ogłoszeń w UMiG Prochowice. 

XIII Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione  po wyborze oferty           
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczn ego. 

1. Termin zawarcia umowy 
1.1. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta,  

z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                   
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub mail albo 
10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób tj. pisemnie drogą pocztową. 

1.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wyżej 
określonego terminu w okolicznościach o których mowa w art. 94 ust.2. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający może (art. 94 ust.3) wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

3. Przez uchylanie się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy należy rozumieć dwukrotne 
nieusprawiedliwione niestawienie się jego w wyznaczonym terminie do podpisania umowy. Taka 
sytuacja upoważniać będzie zamawiającego do zastosowania procedury z art.94 ust.3 Pzp. 

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego odpisu                     
z właściwego rejestru / aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli właściwy dokument nie został dołączony do oferty. 

XIV Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

Zamawiaj ący nie żąda wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.  

XV Istotne postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści umowy                      
w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy. 

1. Wzór umowy  w sprawie zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach podanych we wzorze. 
3. W związku z postanowieniami z art. 144 ust.1 Pzp cyt: „Zakazuje się istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.”  

4. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych w § 11 ust.4 i 5 projektu 
umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ tj:  

4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu końcowego wykonania zamówienia, określonego w § 3 
ust.2 umowy, w sytuacji wyjątkowej, będącej następstwem zaistnienia takich okoliczności jak:   

1) siła wyższa lub szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne; 
2) odkrycia, znaleziska, wykopaliska; uniemożliwiające dotrzymanie  terminu umownego.  
3) wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia; 

4) wady w dokumentacji, wymagające dodatkowego czasu na ich usunięcie 
5. Dopuszcza się możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust.1                

w następujących przypadkach:  
1) ustawowa zmiana stawki podatku VAT na dostawy objęte niniejszą umową, 
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2) stwierdzenie przy odbiorze wad nie nadających się do usunięcia, gdy nie uniemożliwiają one 
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.  

XVI Informacje uzupełniaj ące. 

1. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących, o których mowa            

w art. 67 ust.1 pkt. 6, stanowi ących nie więcej ni ż 50% zamówienia podstawowego                            
i polegaj ących na powtórzeniu dostaw tego samego rodzaju co p rzedmiot niniejszego 
przetargu na innym zadaniu.  

5. Nie przewiduje się przeprowadzania aukcji elektronicznej. 
6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
7. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a).  
8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN) i nie 

przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 
9. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:  

• Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23). W takim przypadku, 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania będzie prowadzona 
wyłącznie z pełnomocnikiem. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

• Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy.  

10. Powierzenie wykonanie zamówienia podwykonawcom – brak zastrzeżeń 
• Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
• Warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia określa projekt umowy, stanowiący 

załącznik nr 4 do SIWZ (w szczególności postanowienia * § 2A). 
• Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców, na których 
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.  

• Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je                      
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

• Zamawiający nie określa dodatkowych, poza ustawowymi, wymagań dotyczących umowy                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje 
zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.  

11. Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy 2 letniej gwarancji jako ści. 
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty uczestnictwa w niniejszym postępowaniu i Zamawiający nie 

przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.  

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku               
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI (art. 179 - art. 198) ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź.zm.). 
 


