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Urząd Miejski w Suszu 
14-240 Susz 

ul. Józefa Wybickiego 6 
 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

 
„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 

 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
 
Postępowanie znak: ZP.271.3.2011 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 22.07.2011 r. numer ogłoszenia 199629 - 2011,                    
a także zostało opublikowane na stronie internetowej http://bip.susz.sisco.info/  w zakładce przetargi                
oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. 
 
 
Termin składania ofert 02.08.2011 r. do godz. 08:00  
Termin otwarcia ofert 02.08.2011 r. o godz. 09:00 
 
 
 
 
 
 
                                                                              ZATWIERDZIŁ: 
 
              BURMISTRZ SUSZA 

 
Krzysztof Pietrzykowski 

 
 
 
 
 
 
Susz, dnia 22.07.2011 r. 
 

 
Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 40 kolejno ponumerowanych stronach.  

Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
Nazwa zadania: „Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz”  
Pozstępowanie znak: ZP.271.3.2011 
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiaj ącego: 
 

Zamawiający: Urząd Miejski w Suszu 
Adres zamawiającego: ul. Józefa Wybickiego, 14-240 Susz,  
Telefon: (55) 278-60-15, 278-61-07 
Fax: (55) 278-62-22  
e-mail: susz@susz.pl   
NIP: 581-10-15-015 
Godziny pracy: Pn, wt., czw., piąt. 7.00 – 15.00, śr. 8.00-16.00 
Strona internetowa, na której publikowane będą: SIWZ, ogłoszenia oraz wyjaśnienia dotyczące 
postępowania: http://bip.susz.sisco.info/ w zakładce przetargi. 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Tryb zamówienia:  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust 8 tj. kwoty 193.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie 
najkorzystniejszej oferty na wykonawcę dla zadania pn.: „Dostawa oraz montaż elementów placów 
zabaw na terenie gminy Susz” 
Pozstępowanie znak: ZP.271.3.2011 
 

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2010.113.759 z późn. 

zm). 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający do wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz.U.2009.226.1817) 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz.U.2009.224.1796) 

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r .nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
f) Kodeks cywilny 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz                
w miejscowościach: Susz – Osiedle Brzostowe, Bałoszyce, Bronowo, Brusiny, Jakubowo Kisielickie, 
Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Krzywiec, Lubnowy Małe, Nipkowie, Michałowo, Olbrachtówko, 
Różnowo. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji obiektem lub przedmiotem 
zamówienia.     
            
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostaw ę oraz monta ż nast ępujących elementów 

placów zabaw: 
- Huśtawka wahadłowa podwójna - szt. 3 
- Huśtawka wahadłowa pojedyncza – szt. 5 
- Huśtawka ważka -  szt. 12 
- Bujak na sprężynie – szt. 7 
- Piaskownica - szt. 4   
- Zjeżdżalnia – szt. 5 
- Karuzela drewniana – szt. 3 
- Regulamin placu zabaw – szt. 3 
- Karuzela metalowa – szt. 1 
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- Zestaw zabawowy – szt. 1 
- Drabinka do wspinaczki - szt. 1 
- Równoważnia – szt. 1 
- Ścianka zręcznościowa – szt. 1 

3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie ustaleń z SIWZ wraz z okresem gwarancji. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w załączniku              

nr I do Siwz, Wykazie elementów placów zabaw w załączniku Nr II do Siwz oraz  projekcie umowy                
o której mowa w punkcie XVII niniejszej SIWZ.  

5. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  
Kod CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

6. Do ceny oferty należy wliczyć koszty wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga żeby oferta 
obejmowała całość przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert Zamawiaj ący nie żąda przedło żenia 
kosztorysu ofertowego. Przedmiotowy kosztorys Wykon awca b ędzie zobowi ązany doł ączyć 
jako zał ącznik przy podpisywaniu umowy.  

8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania minimalnych stref bezpieczeństwa przy montażu 

urządzeń, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. Podanie przez producenta urządzeń innych stref 
bezpieczeństwa niż przewidziane w normie nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku zastosowania 
właściwej strefy. 

2) Zamontowane urządzenia muszą mieć zamontowane tabliczki znamionowe informujące                          
o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, 
zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. 

3) Wykonawca powinien posiadać polisę O.C. oraz certyfikaty na urządzenia zgodnie z normą PN-EN 
1176:2009. 

4) Zamawiający nie sugeruje producenta urządzeń zabawowych. Wszelkie urządzenia podane w 
opisie zadań zostały wskazane poglądowo. Zamawiający dopuszcza zamontowanie innych 
urządzeń o nie gorszych parametrach, takich samych wymiarach  i zbliżonym wyglądzie. 

5) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji 
Zamawiającego przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem 

6) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania 
prawidłowego przebiegu prac. 

7) Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do:  
a) urządzenia terenu montażu i  odpowiedniego jego zabezpieczenia, 
b) ponoszenia kosztów zużycia mediów, 
c) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
d) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót                            

z uwzględnieniem warunków bhp, 
e) oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń bhp, 
f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji: urządzeń lub też elementów 

istniejących– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
g) zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa                

i higieny pracy, 
h) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
i) uporządkowania terenu po zakończeniu montażu elementów placów i przekazanie                          

go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
j) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, 

że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), 
k) przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów: na urządzenia zgodnie z normą PN-EN 

1176:2009, instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu. 
l) innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia 
m) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
n) Określenia telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla 

sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
o) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zakres 

prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wypełniając wzór nr 4. 
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od podpisania umowy do dnia 31.08.2011 r.    
2. Termin określony w ppkt. 1) jest terminem ostatecznym (maksymalnym). 

 
V. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia tych 

warunków  
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający 
spełnianie warunków: 
a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
b) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie  
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
d) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
e) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ustawy pzp. 

2. Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 
1) W zakresie warunku wskazanego w pkt. V ust. 1 lit. a) SIWZ, posiadania uprawnie ń                        

do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści,  jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie  o spełnianiu warunku zgodnie                       
z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 ppkt. 2 SWIZ. Ocena spełnienia tego warunku 
będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku 
zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ  

2) W zakresie warunku wskazanego w pkt. V ust. 1 lit. b) SIWZ posiadania wiedzy                                    
i do świadczenia  Wykonawca wykaże, że posiada: 

2.1. doświadczenie: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy                   
i do świadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył 
realizację, co najmniej 1 dostawy o warto ści minimum 40.000,00 zł brutto odpowiadającej 
swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą                          
i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków 
szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego 
formularza „Do świadczenie zawodowe”, którego wzór stanowi Nr 3  do SIWZ oraz 
złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa                    
w punkcie VI ust.1 ppkt.2) SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym                          
do wykonania zamówienia.  Do wzmiankowanego Formularza nale ży doł ączyć dokumenty 
potwierdzaj ące, że wykazane dostawy zostały wykonane nale życie np. referencje, itp.               
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje 
wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunku udziału                               
w postępowaniu, o którym mowa w wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższe 
warunki, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 

3) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. c) dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy konania zmówienia  wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust. 1 
ppkt. 2 SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Ocena spełniania 
warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 
2 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania tego warunku 
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do 
uzupełnienia dokumentów.  
− potencjał techniczny:  dla wykazania, że wykonawca spełnia warunek posiadania                             

do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie  
o spełnianiu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 ppkt. 2 SWIZ. 
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w punkcie VI ust.1 
ppkt.2) SIWZ  
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4) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. d) znajdowania si ę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia dla wykazania, wykonawca 
spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca: 
4.1. złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w pkt. VI 

ust.1 pkt.2) SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego               
do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. VI ust.1 pkt.2) SIWZ.  

4.2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 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  

4.3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej                 
i finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymaga się wykazania spełniania warunku, 
którym mowa w ppkt. 4.1 dotyczącego tego podmiotu.  

5) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V ust. 1 lit. e) wykazania braku podstaw                      
do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp 
Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonych 
przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie VI ust. 1, ppkt. 4), 5), 6), SIWZ oraz 
złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.3) SIWZ. 

3. Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych                
do wykonania zamówienia, innych podmiotów lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów                    
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 
zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do 
oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów 
musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.                           
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania  po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

 
VI. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w post ępowaniu. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów (w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, przy czym dokumenty, których 
mowa w ppkt. 1,2,3, 4 – w zakresie oświadczenia osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2) ustawy - zgodnie z wzorem nr 2b i ppkt. 11), mogą być przedstawione wyłącznie w formie 
oryginału) w zalecanej kolejności określonej w Załączniku Nr II – instrukcja ułożenia dokumentów:  
1) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru nr 1,  (oryginał) 
2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych - wg wzoru 2 , (oryginał) 
3) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru 2a , (oryginał) 
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, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy – wg wzoru nr 2b . W przypadku składania 
oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez 
każdego wykonawcę. 

5) Aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego  potwierdzające,                    
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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. W przypadku składania oferty przez wykonawców 
występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 
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6) Aktualne za świadczenie wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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. W przypadku składania oferty przez 
wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego 
wykonawcę 

7) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat p rzed upływem składania ofert , a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców. Do wykazu nale ży doł ączyć dokumenty potwierdzaj ące, że wykazane dostawy 
zostały wykonane nale życie np. referencje, itp.  – wg wzoru Nr 3.  

8) Wykaz prac zleconych podwykonawcom – wg wzoru nr 4.  
9) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 

podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. VI ust. 1 
ppkt. 4 SIWZ– wg wzoru nr 6 (oryginał) 

2. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5)-8) ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
art. 24 ust,.1 pkt 5)-8) ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego                        
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. ust. 1 ppkt. 4)-6) SIWZ składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert 

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VI ust. 1 ppkt. 4)-6) zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby klub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,                  
z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w punkcie VI ust.1 ppkt. 4)-6) SIWZ. 

5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, 
pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI ust. 1 ppkt. 2)-7) i 9) lub, którzy złożyli 
te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 
wezwania oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych w przez zamawiającego nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadcze ń lub dokumentów: 

1. Znak postępowania: ZP.271.3.2011 Uwaga:  w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 
posługiwać się tym znakiem. 

2. Wszelka komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. dalej zbiorczo, 
„Korespondencja”) na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym                            
z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich 
wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem tajności źródła 
pytania. 

3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie Korespondencji pisemnie lub faksem (numer faks wskazany                
w punkcie I SIWZ). Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazuje Korespondencję faksem, każda             
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, aby 
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korespondencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego punktu przekazywana faksem była potwierdzana 
pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną 
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp), pod warunkiem,         
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie 
do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

6. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 

7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono 
specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść 
odpowiedzi na stornie Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/  w zakładce przetargi. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść 
niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano 
SIWZ oraz umieści treść ww. zmiany na stornie Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/                           
w zakładce przetargi. Zamawiający  nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
a) Marcin Mądry – tel. (55) 278-60-15 wew. 48, pokój 203 - informacje dotycz ące przedmiotu 

zamówienia (w godzinach pracy Zamawiaj ącego). 
b) Agnieszka Kasicka – tel. (55) 278-60-15 wew. 54, pokój 102 - w zakresie stosowania ustawy 

Prawo zamówie ń publicznych (w godzinach pracy Zamawiaj ącego). 
 

VIII. Wymagania dotycz ące wadium  
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
IX. Termin zwi ązania ofert ą 
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1) Pzp wykonawca związany jest ofertą 30 dni  od daty upływu terminu 

składnia ofert  
2. 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 związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą.  

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.  

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

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                       
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,                
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy 
dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

4) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę.  

5) Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, 
podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst 
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przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy 
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 

6) Oferta (formularz oferty, oświadczenia, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana lub 
zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, 
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale. 
Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny 
sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 
opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

7) W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca si ę, aby wykonawca na ka żdej zapisanej 
stronie kserokopii zło żył własnor ęczny podpis poprzedzony dopiskiem  „za zgodno ść”).  
Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upowa żnione s ą łącznie dwie lub wi ęcej osób kopie 
dokumentów musz ą być potwierdzone za zgodno ść z oryginałem przez te osoby. 

8) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna 
rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca 
może: 
a) nie numerować czystych stron  

9) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów               
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega,               
że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA                        
W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI             
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.  zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były 
trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne,, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. 

11) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych                
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych 
jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty. 

12) Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 
13) Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
14) Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część.  
15) Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej 

jako oficjalny termin złożenia oferty. 
16) Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach gwarantujących zachowanie 

poufności jej treści i zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz 
oznakowana w sposób następujący:. 
a) koperta zewnętrzna - nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. 

 

 
b) koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być 

opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.  
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem 

powyższych warunków. 
 

 

 

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz,  
Oferta w post ępowaniu znak: ZP.271.3.2011 na zadanie pn.:  

„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 
 

- nie otwiera ć przed terminem otwarcia ofert tj. 02.08.2011 r. god z. 09.00. 
 



              
 

Postępowanie znak ZP.271.3.2011 
Strona 10 z 40 

                                         

17) Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
18) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 
19) Zamawiający zaleca aby wymagane dokumenty ofertowe przygotować w kolejności określonej                                 

w załączniku Nr III do SIWZ - Instrukcja ułożenia dokumentów. 
20) W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa 

się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert: 
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w punkcie X ust. 1 ppkt. 16) lit. a)             
z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej 
kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności                                        
ze złożonymi ofertami. 

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją  ofertę 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą 
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien 
dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej 
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak punkcie X ust. 1 ppkt. 16) lit. a) i b), przy 
czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert. 

3) Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom ofertę, która została złożona po upływie terminu 
do składania ofert. 

3. Oferty wspólne 
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania                 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust.2 
ustawy Pzp. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie              
z pełnomocnikiem.  

2) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania 
o zamówienie publicznego, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania także oświadczenie                        
o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależytego wykonanie 
zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. 
Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 
we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału. 

3) Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”                 
w miejscu np. „pieczęć adresowa Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.  
5) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się                           

do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp.. 

6) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1,  o którym 

mowa w punkcie VI ust.1, ppkt.2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
mogą złożyć jako: 
• oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika), 
• Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 
b) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie VI ust.1 ppkt.3) 

SIWZ musi być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się           
o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie podpisane i złożone przez lidera (pełnomocnika)  
w imieniu wszystkich wykonawców. 

c) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane            
w punkcie VI oświadczenia lub dokumenty, 
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d) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, np.: odpis z właściwego rejestru albo, zaświadczenie 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS lub KRUS,– składa 
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 

e) dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ). 
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

f) wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących 
wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

7) oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez 
spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące 
dokumenty i oświadczenia: odpis z właściwego rejestru od każdego ze wspólników, oświadczenie 
zgodnie z wzorem Nr 2b, kserokopię umowy spółki cywilnej - jeżeli oferta nie jest podpisywana 
przez wszystkich wspólników tworzących spółkę, ponadto wspólnicy spółki cywilnej składają 
zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku dochodowym od osób fizycznych i odrębne 
zaświadczenie o nie zaleganiu przez spółkę w podatku od towarów i usług.  

8) oferta składana przez spółkę jawną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez 
spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki jawnej zaświadczenie  
z ZUS lub KRUS,  

9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), 
zawierającą, co najmniej: 
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania rękojmi. 
10) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: 

a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

b) spełniać warunki wymienione w punkcie V niniejszej SIWZ; 
c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; 
d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,                     
że łącznie spełniają warunek, określony w punkcie V ust. 2 ppkt.2), 3),4) 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. nr 102, w terminie do dnia  
02.08.2011 r. do godziny 08:00. 
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, sala Nr 1, w dniu  02.08 .2011 r.                                  
o godzinie 09:00  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                        
na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe. 
4. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych 

ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony. 
5. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie 

będą otwarte. 
6. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

7. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz naruszą zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 
Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 prawo zamówień publicznych. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany 
ceny. 
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10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1. 

11. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty w załączniku nr I do Siwz, Wykazie elementów placów zabaw w załączniku Nr II 
oraz  projekcie umowy o której mowa w punkcie XVII niniejszej SIWZ.  

2. Kosztorys ofertowy, należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, ściśle według kolejności pozycji 
wyszczególnionych dostaw i usług. Wykonawca okre śli ceny jednostkowe netto oraz warto ści 
netto dla wszystkich pozycji wymienionych zał ączniku Nr II do Siwz Wykaz elementów placów 
zabaw na podstawie, którego sporz ądzi kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy wymagany  
będzie przed podpisaniem umowy. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną 
ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3. Wyliczone w kosztorysach ofertowych warto ści netto za dostaw ę i monta ż elementów placów 
zabaw do poszczególnych miejscowo ści, Wykonawca powinien wpisa ć do Formularza Oferty 
(wzór nr 1 do SIWZ), a tak że w tej Tabeli wyliczy ć cenę oferty brutto. 
Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty wycenionego kosztorysu 
szczegółowego na podstawie, którego wyliczono wartość zamówienia. 

4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu a o jego błędach poinformować 
Zamawiającego przed terminem składania ofert.  

5. Cena oferty musi zawierać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające 
wprost z siwz, załączników do siwz oraz: 

1) urządzenia terenu montażu i odpowiedniego jego zabezpieczenia, 
2) ponoszenia kosztów zużycia mediów, 
3) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
4) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót                                  

z uwzględnieniem warunków bhp, 
5) oznakowania terenu montażu, odpowiednich zabezpieczeń bhp, 
6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji: urządzeń lub też elementów 

istniejących– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
7) zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa                   

i higieny pracy, 
8) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
9) uporządkowania terenu po zakończeniu montażu elementów placów. 
10) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że                                              

z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), 
11) przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów: na urządzenia zgodnie z normą PN-EN 

1176:2009, instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu. 
12) innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji 

6. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w punkcie XII ust. 2, punkcie 
XIV ust. 5 ppkt. 1) oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (Zamawiaj ący informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedło żenia kosztorysu 
ofertowego. Przedmiotowy kosztorys ofertowy Wykonaw ca będzie zobowi ązany doł ączyć jako 
załącznik przy podpisywaniu umowy). 

7. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli 
parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu 
wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na 
każdym etapie wyliczenia ceny. 

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który 
ma obowiązek zapłacić zamawiający. 

9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym. 

10. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie 
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prawo żądania od każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego 
wykonanego metodą szczegółową. 

12. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, 
powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. 
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami 
ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym 
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.8) ustawy. 

13. Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, których wycenę pominięto w kwocie ofertowej, a wynikała 
ona z opisu przedmiotu zamówienia, siwz, wykazu elementów placów zabaw.  

14. Tak obliczona cena (z podatkiem VAT) dla zakresu rzeczowego jest ceną ofertową. Nie przewiduje się 
waloryzacji cen (tzn. regulacji wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników waloryzacji 
wynikających ze zmian cen usług ogłoszonych w biuletynach GUS).  

 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty,  

      wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sp osobu oceny ofert  
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione w warunki komisja dokona oceny ofert                
na podstawie następującego kryterium: 

 

L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena 100 % 

 
3. W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełnił postawione warunki komisja dokona oceny oferty 

na podstawie następującego wzoru: 
              cena oferty najniższej 

1) ilość punktów badanej ceny oferty = ------------------------------------  x 100 pkt 
                           cena oferty badanej 

4. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 
5. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 
poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to 
parametr setny zaokrągla się w górę. 

6. Wynik – oferta z maksymalną liczbą przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie 
uznana za ofertę najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów. 
 

XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć spełnione po wyborze  oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu                       
o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 

2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, 
którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieści 
informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt.1) (Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej) na 
stronie internetowej: http://bip.susz.sisco.info/  w zakładce przetargi oraz w swojej siedzibie na 
„tablicy ogłoszeń”. 

4. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże w zawiadomieniu o wyborze oferty termin i miejsce 
podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz punkcie VII ust. 1 i 4 SIWZ                           
lub w 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 
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5. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć zamawiaj ącemu 
nast ępujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku             
ich niedostarczenia:  
1) Kosztorys ofertowy na podstawie, którego wyliczono wartość zamówienia (wg. Zał. Nr II do SIWZ) 

6. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 
do akceptacji projekt tejże umowy (art.647 kc.) 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący  się o udzielenie zamówienia 
publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umow ę reguluj ącą współprac ę tych 
wykonawców (umow ę konsorcjum). 
 

XV. Spotkanie z wykonawcami.  
1. Zamawiający nie przewiduje  spotkania wyjaśniającego 
 
XVI. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane . 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy 

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, wg wzoru Nr 5  do niniejszej SIWZ. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

      W pozostałych przypadkach niż ww wymienione odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu               
o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
zamawiającego http:/bip.warmia.mazury.pl/  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                      
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
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kwalifikowanego certyfikatu. 
11. 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. 
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII 
niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

15. Kopię odwołania Zamawiający:  
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej - http://bip.susz.sisco.info/  w zakładce przetargi jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia,  

      wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystępuje.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej              
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
XIX. Uniewa żnienie post ępowania. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
XX. Oferty cz ęściowe  
Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

 
XXI. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 

 
XXII. Zamówienia uzupełniaj ące 
Zamawiający nie przewiduje  udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6) 
ustawy Pzp. 

 
XXIII. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje  przeprowadzania aukcji elektronicznej 

 
XXIV. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje  zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
XXV.  Rozliczenia miedzy zamawiaj ącym a wykonawc ą  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich  

XXVI. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Wzór Nr 1 – formularz ofertowy 
2) Wzór Nr 2 – oświadczenie wykonawcy 
3) Wzór Nr 2a – oświadczenie wykonawcy 
4) Wzór Nr 2b – oświadczenie wykonawcy 
5) Wzór Nr 3 – doświadczenie wykonawcy 
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6) Wzór Nr 4 – wykaz prac zleconych podwykonawcom 
7) Wzór Nr 5 – projekt umowy  
8) Wzór Nr 6 – wzór pełnomocnictwa 
9) Załącznik Nr I – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
10) Załącznik Nr II – Wykaz elementów placów zabaw 
11) Załącznik Nr III – Instrukcja ułożenia dokumentów 
 
 
 
 

 



              
 

Postępowanie znak ZP.271.3.2011 
Strona 17 z 40 

                                         

Wzór Nr 1 - formularz ofertowy 
 

 
FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 

OFERTA CENOWA 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni).......................................................................................................  

 

działając w imieniu i na rzecz:....................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 
 

............................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 
 

REGON.......................................................... Nr NIP ................................................................. 

 

 

Nr konta bankowego:.................................................................................................................. 

 

nr telefonu ....................................................... nr faxu.............................................................. 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

 
 
 

„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.3.2011 
 
 
 

 
 
składam(y) niniejszą ofertę: 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w SIWZ za cenę brutto:..................................................................... 

      wartość netto: ................................................ 

      stawka VAT ………..%  : .................................................. 

w tym: 
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Lp.  Dostawa i monta ż elementów na place zabaw  Wartość netto  

1 2 3 

1 Plac zabaw w Suszu – Osiedle Brzostowe 
  

2 Plac zabaw w Bałoszycach 
  

3 Plac zabaw w Bronowie  
 

4 Plac zabaw w Brusinach 
 

5 Plac zabaw w Jakubowie Kisielickim 
 

6 Plac zabaw w Januszewie 
 

7 Plac zabaw w Jawtach Małych 
 

8 Plac zabaw w Jawtach Wielkich 
 

9 Plac zabaw w Krzywcu  
 

10 Plac zabaw w Lubnowach Małych 
 

11 Plac zabaw w Nipkowiu 
 

12 Plac zabaw w Michałowie 
 

13 Plac zabaw w Olbrachtówku 
 

14 Plac zabaw w Różnowie 
 

 
RAZEM 

 
 

Podatek VAT…………%   

 
RAZEM cena brutto  
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2. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy  
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym dokonaliśmy wizji 
lokalnej przyszłego placu budowy. 

4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

5. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

6. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: 
............................................................................................................................................. 

7. Oświadczam(y), że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie przedstawionym w SIWZ. 
8. Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy 
się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

 
 
 
 
 
 

......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór  Nr 2 - oświadczenie wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art.22 ust.1) 

 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

 
„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 

 
Post ępowanie znak: ZP.271.3.2011 

 
Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie 
 

1. ........................................................................................................................................ 

2.  ....................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................ 
(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie) 

 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 
 
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 
spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania*,  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia*; 

3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia*  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej* 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk. 

 
 
 

 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór  Nr 2a- oświadczenie wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art.24 ust.1) 

 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

 
 

„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.3.2011 
 
 
Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie 
 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................ 
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/ 

 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 

 
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu                   

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności 
karnej z art. 297kk oraz 305 kk. 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

 
 
UWAGA!: 

* w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 Pzp, bezwzględnie należy 
wypisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną - wówczas oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z art.24 ust.1 w imieniu wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik, oraz przedmiotowe oświadczenie w swoim 
imieniu składa każdy z wykonawców. 
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Wzór  Nr 2b- oświadczenie wykonawcy 
 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE  
(osób fizycznych prowadzonych działalność 
gospodarczą o wykazaniu barku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2) 

ustawy pzp)  
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
 

„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.3.2011 
 
 
Zgodnie z art.44 ustawy Pzp, w imieniu reprezentowanej przeze mnie  

1. Nazwa wykonawcy/ firmy…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Siedziba wykonawcy/firmy……………………………………………………………………………………………………………………………                                              

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej………………………………………………………………………………………….  

4. Właściciel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Nip………………………………………………REGON……………………………………………………..PESEL…………………………………….. 

 
 
UWAGA: 
1. Do oświadczenia nie trzeba przedkładać aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
 
 
jako – upoważniony na piśmie lub właściciel  
oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję: nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej 
z art. 297kk oraz 305 kk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
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Wzór nr 3 - doświadczenie wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 3 lat następujące 
dostawy: 

Lp. Nazwa i adres odbiorców Wartość dostaw  

Przedmiot dostawy 

 (najmniej 1 dostawa o wartości minimum 

40.000,00 zł brutto odpowiadająca swoim 

rodzajem dostawom stanowiącym 

przedmiot zamówienia) 

Data 

wykonania 

dz/m-c /rok 

  

Informacja o 

podstawie 

dysponowania  

doświadczeniem* 

1 2 3 4 5 6 

     doświadczenie 

wykonawcy / 

oddane do 

dyspozycji przez 

inny podmiot *** 

     doświadczenie 

wykonawcy / 

oddane do 

dyspozycji przez 

inny podmiot *** 
Uwaga: 
1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane 

należycie np. referencje, itp. wystawione przez podmiot zlecający wykonanie dostawy. 
 

2. *W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji 
zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy 
wykonywaniu zamówienia.  

 

3. *** niewłaściwe skreślić 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności 
karnej z art. 297kk oraz 305 kk. 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym                    
na zadanie pn.: 
 
 

„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.3.2011 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór nr 4 – wykaz prac zleconych podwykonawcom 

 

 

PODWYKONAWCY 

 

L.p.  Część zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcy 

1 2 

 
 

 
 

 
 

 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

 
 

„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 
 

Post ępowanie znak: ZP.271.3.2011 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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 Wzór Nr 5 - projekt umowy 
(projekt) 

 
UMOWA Nr……… 

 
W dniu ........................ 2011 r. w Suszu pomiędzy Urzędem Miejskim w Suszu w imieniu którego działa 
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Susz Bożeny 
Chmielewskiej, mającym swą siedzibę  ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz,  zwanym dalej Zamawiaj ącym  
 
a  ................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
      1 ....................................... 

2 ...................................... 
zwanym dalej  Wykonawc ą, 
 
 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo  zamówień publicznych (tekst jednol. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa  o następującej 
treści:  

 
§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie obejmujące: dostawę i montaż 
elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz. Zakres prac obejmuje w szczególności:  
1. Susz – Osiedle Brzostowe      

• Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa podwójna 
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka – szt. 2 
• Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy  
• Dostawa i montaż - Bujak na sprężynie 
• Dostawa i montaż - Karuzela metalowa 
• Dostawa i montaż - Piaskownica 
• Dostawa i montaż - Regulamin placu zabaw 

2. Bałoszyce        
• Dostawa i montaż – Karuzela drewniana 

3. Bronowo        
• Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa podwójna 
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka – szt. 2 
• Dostawa i montaż - Piaskownica 
• Dostawa i montaż - Zjeżdżalnia  

4. Brusiny        
• Dostawa i montaż - Karuzela drewniana 
• Dostawa i montaż - Huśtawka pojedyncza 
• Dostawa i montaż - Piaskownica 

5. Jakubowo Kisielickie      
• Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa podwójna 
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka 
• Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy 
• Dostawa i montaż - Zjeżdżalnia  
• Regulamin placu zabaw 

6. Januszewo        
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka 
• Dostawa i montaż - Zjeżdżalnia 

7. Jawty Małe        
• Dostawa i montaż - Zjeżdżalnia 

8. Jawty Wielkie       
• Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa pojedyncza 
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka 
• Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy 

9. Krzywiec       
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka 
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• Dostawa i montaż - Zjeżdżalnia 
• Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa pojedyncza 

10. Lubnowy Małe       
• Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa pojedyncza 
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka – szt. 2 

11. Nipkowie        
• Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy 
• Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa pojedyncza 
• Dostawa i montaż - Regulamin placu zabaw 

12. Michałowo        
• Dostawa i montaż - Drabinka do wspinaczki 
• Dostawa i montaż - Równoważnia 
• Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy 

13. Olbrachtówko       
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka 
• Dostawa i montaż - Ścianka zręcznościowa 

14. Różnowo        
• Dostawa i montaż - Bujak sprężynowy 
• Dostawa i montaż - Piaskownica 
• Dostawa i montaż - Karuzela drewniana 
• Dostawa i montaż - Huśtawka ważka 

 
8) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania minimalnych stref bezpieczeństwa przy montażu 

urządzeń, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. Podanie przez producenta urządzeń innych stref 
bezpieczeństwa niż przewidziane w normie nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku zastosowania 
właściwej strefy. 

9) Zamontowane urządzenia muszą mieć zamontowane tabliczki znamionowe informujące                        
o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, 
zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. 

10) Wykonawca powinien posiadać polisę O.C. oraz certyfikaty na urządzenia zgodnie z normą PN-EN 
1176:2009. 

11) Zamawiający nie sugeruje producenta urządzeń zabawowych. Wszelkie urządzenia podane                  
w opisie zadań zostały wskazane poglądowo. Zamawiający dopuszcza zamontowanie innych 
urządzeń o nie gorszych parametrach, takich samych wymiarach  i zbliżonym wyglądzie. 

12) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji 
Zamawiającego przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem 

13) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania 
prawidłowego przebiegu prac. 

14) Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do:  
a) urządzenia terenu montażu i  odpowiedniego jego zabezpieczenia, 
b) ponoszenia kosztów zużycia mediów, 
c) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
d) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót                          

z uwzględnieniem warunków bhp, 
e) oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń bhp, 
f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji: urządzeń lub też elementów 

istniejących– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
g) zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa               

i higieny pracy, 
h) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
i) uporządkowania terenu po zakończeniu montażu elementów placów i przekazanie                          

go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
j) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, 

że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), 
k) przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów: na urządzenia zgodnie z normą PN-EN 

1176:2009, instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu. 
l) innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia 
m) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
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§ 2 
Termin realizacji umowy  

 
Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31 sierpnia 2011 r.  

 
§ 3 

 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonywania umowy w imieniu Zamawiającego jest:…………………. 
 ............................................... 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: ............... 
 

§ 4 
Obowi ązki Wykonawcy  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w §1 niniejszej umowy zgodnie 

z opisami zadań, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca  obowiązany jest okazać w stosunku                            
do wskazanych materiałów: Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 
a w przypadku ich braku w kolejności: 

a) europejskie aprobaty techniczne, 
b) wspólne specyfikacje techniczne, 
c) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
d) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy   

zharmonizowane, 
e) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
f) Polskie Normy, 
g) Polskie aprobaty techniczne 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy                     
na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji przedstawiciela 
Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 
• stosowania się do pisemnych poleceń (także faxem) i wskazówek Zamawiającego   w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy; 
• przedłożenia Zamawiającemu - na jego pisemne (także faxem) żądanie zgłoszone w każdym 

czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 
oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

7. Wykonawca kompletuje dokumenty na bieżąco w tym min.: atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
i przekaże Zamawiającemu po zrealizowaniu umowy . 

 
§ 5 

Podwykonawcy  
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawy i montaż, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana  jest zgoda 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez  Wykonawcę 
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,                  
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Stosuje się odpowiednio ust.2 niniejszego paragrafu. 

4. Umowy o których mowa w ust. 2 i 3 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania do protokołu odbioru robót oświadczeń 
podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą na ich rzecz. Rozliczenie wykonawcy z podwykonawcami 
musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym. 
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7. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących zatwierdzania podwykonawców oraz rozliczania może 
skutkować wstrzymaniem robót oraz naliczaniem kar umownych w przypadku opóźnień wynikających 
z powyższego wstrzymania. 

 
 

§ 6 
Wynagrodzenie  

 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie                         

wg kosztorysu ofertowego w wysokości: 
 

cena  netto:  ………….…….zł 
podatek VAT……%  ………………..zł 
cena  brutto:  .......................zł 

 
(słownie brutto: ...................................................................................................................... zł). 

 
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie częściowych protokołów odbioru na każdą z lokalizacji 

(miejscowości) elementów placów zabaw oddzielnie w terminie 30 dni, przelewem od daty wpływu 
faktur VAT do Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury jest częściowy protokół odbioru zatwierdzony przez osobę 
wskazaną w § 3 ust. 1 wraz z oświadczeniami podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą na rzecz 
podwykonawcy. 

4. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru oraz oświadczenia, o którym mowa               
w ust. 3 spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu 
dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

 
§ 7 

Odbiór robót  
 

1. Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu następuje poprzez odbiory 
częściowe. 

4. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową wad w/w procedura odbiorowa zostaje 
powtórzona. 

5. W przypadku nie dokonania odbioru częściowego przez Zamawiającego, zostaje sporządzony 
protokół z niedokonania odbioru, w którym są spisane m.in. przyczyny tego stanu rzeczy. 

6. Za termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się datę 
podpisania protokołu bez uwag, i jest to równoznaczne z potwierdzeniem terminu realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 2  umowy. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru niezbędne dokumenty odbiorowe w tym 
certyfikaty. 

 
§ 8 

Gwarancja i r ękojmia  
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia. 
2. Termin gwarancji wynosi  36 miesięcy i  liczy się od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca, niniejszym gwarantuje, że zamontowane urządzenia dostarczone przez Wykonawcę             

są wolne od wad materiału i wykonania, posiadają gwarancję mechaniczną przez okres 36 miesi ęcy 
od daty odbioru stwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca zobowiązuje się                   
do usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie 
gwarancyjnym. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin 
dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonania 
oględzin wyznaczy termin  usunięcia wad. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 
usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6. W przypadku nie usunięcia w ramach gwarancji jakości wady w wyznaczonym terminie Zamawiający 
może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji w 
stosunku do Wykonawcy.  

7. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 
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§ 9 
Kary umowne  

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania będzie kara umowna. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki, 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
 - w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia wynoszącego co najmniej 14 dni, 
 - zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

5. W przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 
ustawowej. 

6. Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej 
szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach 
Kodeksu Cywilnego. 

7. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wierzytelności 
przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 10 

Zmiana umowy 
 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                   

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 

następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 
umowy w stosunku do treści złożonej oferty:  

1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej 
staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne).  

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,  
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych 

przez Zamawiającego,  
4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, 

strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.  
5) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.  
6) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.  
7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.  

3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 strony ustalą nowe terminy realizacji,                
z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub 
postoju.  
 

§ 11 
Postanowienia ko ńcowe  

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 

prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo                       

i  rzeczowo dla Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                      
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                           WYKONAWC A: 
 



 

Postępowanie znak ZP.271.3.2011 
Strona 30 z 40 

                                         

Wzór nr 6 – wzór pełnomocnictwa 
L. dz. ...............................................                

                ..................................................
                  (Miejscowość, data) 

 

PEŁNOMOCNICTWO  
 

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy 

1. .......................................................................................................................................................... 

                                 (pełna nazwa wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika) 

    reprezentowany przez: 

 a)............................................................................................................................................... 

b) .............................................................................................................................................. 

2. .......................................................................................................................................................... 

                                   (pełna nazwa wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika) 

     reprezentowany przez:  

             a) .............................................................................................................................................. 

             b) .............................................................................................................................................. 

3. .......................................................................................................................................................... 

    (pełna nazwa wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika) 

     reprezentowany przez:  

             a) ................................................................................................... 

             b) ................................................................................................... 

występujący wspólnie składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: 

zadania pn.  

 
„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie gminy Susz” 

 
Post ępowanie znak: ZP.271.3.2011 

 

 

II. Wyżej wymienieni wykonawcy oświadczają, że udzielają pełnomocnictwa......................................... 
do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w w/w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego*) / o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy*): 

1. Pełnomocnik określony w punkcie II. jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia*) 

b) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 
oraz zaciągania zobowiązań w ich imieniu*) 

2. Pełnomocnictwa udziela się do dnia odwołania. 

3. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania pełnomocnictwa. 

4. Oświadczamy, że przyjmujemy solidarną odpowiedzialności za wykonanie lub nienależytego wykonanie 
zamówienia.  

Podpisy wykonawców/wspólników: *)    

1. a) ......................................................  b)..................................................... 

2. a) ......................................................  b) ..................................................... 

3. a) ......................................................  b) .................................................... 

*)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr I 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 

„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie 
gminy Susz”  

 
 
 
Załącznik stanowi opis pożądanych przez Zamawiającego urządzeń do zamontowania na placach 
zabaw wraz ze zdjęciami poglądowymi.  
 
Posadowienie urządzeń zabawowych bezwzględnie powinno uwzględniać zachowanie stref 
bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 
Urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być zaprojektowane  
i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi i posiadać certyfikaty zgodności  
z normami lub atest fabryczny – deklaracje zgodności z normami PN-EN 1176 (1-7) oraz PN-EN 
1177. 
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przed korozją  
i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką 
jakość, trwałość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo korzystającym z tych urządzeń dzieci. 
Urządzenia powinny być zamontowane w gruncie na kotwach (nie dotyczy urządzeń metalowych 
oraz piaskownicy). Kotwy do osadzenia urządzeń zabawowych w betonie- kotwy stalowe 
ocynkowane chroniące drewno przed procesem gnicia i butwienia na styku z powierzchnią ziemi. 
Kotwy winny podnosić belki o 10 cm ponad poziom gruntu. Mocowania winny być wykonany w 
sposób trwały estetyczny i bezpieczny. Drewno do konstrukcji urządzeń – okrągłe, klejone. Ślizgi 
wykonane ze stali nierdzewnej. Łańcuchy – stal nierdzewna. Elementy metalowe - malowane 
proszkowo. Wszystkie łączenia spawy i mocowania winny być gładkie, odpowiednio 
wyprofilowane, bezpieczne dla użytkowników. W przypadku elementów drewnianych, które mają 
kontakt z ziemią, muszą być one zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z normami EN 355-2,EN 
351-1. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być wypoziomowane. 
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu na którym posadawiane mają być place zabaw  
i zebranie na swoje ryzyko i koszt wszelkich informacji koniecznych do przygotowania  
i złożenia oferty. 
 
 
1. Bujak sprężynowiec - konstrukcja ze stali i płyty HDPL osadzonej na sprężynie i/lub na 

gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem 
drążkowym na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi, wymiary 0,90 x 0,30 m, 
wysokość 0,50 m,  
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2. Huśtawka ważka drewniana ze stalową lub drewnianą podstawą, cała konstrukcja wykonana z 

drewna klejonego toczonego Fi 14 cm, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa  lub 
drewniana podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem B20, dwa uchwyty 
do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń.  

 

 

3. Huśtawka wahadłowa podwójna deseczkowa – podstawa konstrukcji wykonana  
z okrągłego drewna klejonego toczonego fi 14 i zakotwiczona na kotwach stalowych w 
betonie, natomiast górna belka wykonana z rury stalowej lub  
z okrągłego drewna klejonego toczonego o średnicy 3”, deseczki gumowe lub tworzywa, 
łańcuchy stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe – kolor 
czerwony. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Postępowanie znak ZP.271.3.2011 
Strona 33 z 40 

                                         

 
4. Piaskownica czworokątna wykonana z okrągłego drewna klejonego, toczonego fi 10 cm  

z kompletem siedzisk narożnych do piaskownicy, elementy drewniane malowane na kolor 
mahoń, siedziska – kolor zielony, wymiary 3x3 m.  

 

 
5. Drewniany zestaw zabawowy z elementami składowymi: drewniana wieża z czerwonym 

daszkiem wykonanym z drewna, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem 
nierdzewnym lub z tworzywa sztucznego, pochylnia do wspinania – szczebelki drewniane, 
mostek ruchomy, przeplotnia w całości wykonana z drewna, podstawa konstrukcji 
zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane –mahoń, całość 
wykonana z okrągłego drewna klejonego toczonego fi 12 cm. 

 
 

 
 
 

6. Karuzela metalowa czteroosobowa – cała konstrukcja wykonana z rury 5”, siedziska 
plastikowe. Karuzela zakotwiczona na stałe w betonie. 
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7. Zjeżdżalnia - okrągłego drewna toczonego fi 12 cm, ślizg wykonany z  blachy ze stali 

nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego, schodki z poręczą, podstawa konstrukcji 
zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane malowane w kolorze 
mahoń, wymiar- wysokość 1,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Huśtawka wahadłowa pojedyncza deseczkowa – podstawa konstrukcji wykonana  
z okrągłego drewna klejonego toczonego fi 14 i zakotwiczona na kotwach stalowych  
w betonie, natomiast górna belka wykonana z rury stalowej lub z okrągłego drewna 
klejonego toczonego o średnicy 3”, deseczki gumowe lub tworzywa, łańcuchy stal 
nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe – kolor czerwony.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Drabinka o konstrukcji drewnianej o symetrycznie rozłożonych szczeblach oraz sznurem 
pośrodku wysokość 3m, zakotwiczona na stałe w betonie.  
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10. Równoważnia wykonana z elementów drewnianych z wysokimi poręczami na łańcuchach 

ruchomych zakotwiczona na stałe w betonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Ścianka zręcznościowa wykonana z elementów drewnianych lub metalowych  
z kratownicą z siatki lub elementów metalowych o wysokości 2,5m, zakotwiczona na stałe 
w betonie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Karuzela drewniana zakotwiczona na stałe w betonie. 
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13. Tablica informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości 2m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający nie sugeruje producenta urządzeń zabawowych. Wszelkie urządzenia podane                  
w opisie zadań zostały wskazane poglądowo. Zamawiający dopuszcza zamontowanie innych 
urządzeń o nie gorszych parametrach, takich samych wymiarach i zbliżonym wyglądzie. 
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zmawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 
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Załącznik Nr II do siwz 
Wykaz elementów placów zabaw 

 

WYKAZ ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW  
„Dostawa oraz monta ż elementów placów zabaw na terenie 

gminy Susz” 
L.p. Dostawa i monta ż urządzeń 

na place zabaw Ilość Cena jedn. 
Netto Warto ść netto 

Plac zabaw w Suszu – Osiedle Brzostowe 

1. Huśtawka wahadłowa podwójna 1   

2. Huśtawka ważka 2   

3. Zestaw zabawowy 1   

4. Bujak na sprężynie 1   

5. Karuzela metalowa 1   

6. Piaskownica 1   

7. Regulamin placu zabaw 1   

Razem  

Plac zabaw w Bałoszycach 

1. Karuzela drewniana 1   

Razem  

Plac zabaw w Bronowie 

1. Huśtawka wahadłowa podwójna 1   

2. Huśtawka ważka 2   

3. Piaskownica 1   

4. Zjeżdżalnia 1   

Razem  

Plac zabaw w Brusinach 

1. Karuzela drewniana 1   

2. 
Huśtawka wahadłowa 
pojedyncza 

1   

3. Piaskownica 1   

Razem  

Plac zabaw w Jakubowie Kisielickim 

1. Huśtawka wahadłowa podwójna 1   

2. Huśtawka ważka 1   

3. Bujak sprężynowy 1   

4. Regulamin placu zabaw 1   

5. Zjeżdżalnia 1   

Razem  
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Plac zabaw w Januszewie 

1. Zjeżdżalnia 1   

2. Huśtawka ważka 1   

Razem  

Plac zabaw w Jawtach Małych 

1. Zjeżdżalnia 1   

Razem  

Plac zabaw w Jawtach Wielkich 

1. 
Huśtawka wahadłowa 
pojedyncza 

1   

2. Huśtawka ważka 1   

3. Bujak sprężynowy 1   

Razem  

Plac zabaw w Krzywcu 

1. Huśtawka ważka 1   

2. Zjeżdżalnia 1   

3. Huśtawka wahadłowa 
pojedyncza 

1   

Razem  

Plac zabaw w Lubnowych Małych 

1. 
Huśtawka wahadłowa 
pojedyncza 

1   

2. Huśtawka ważka 2   

Razem  

Plac zabaw w Nipkowiu 

1. Bujak sprężynowy 1   

2. Regulamin placu zabaw 1   

3. 
Huśtawka wahadłowa 
pojedyncza 

1   

Razem  

Plac zabaw w Michałowie 

1. Drabinka do wspinaczki 1   

2. Równoważnia 1   

3. Bujak sprężynowy 1   

Razem  

Plac zabaw w Olbrachtówku 

1. Huśtawka ważka 1   

2. Ścianka zręcznościowa 1   

Razem  
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Plac zabaw w Ró żnowie 

1. Bujak sprężynowy 2   

2. Piaskownica 1   

3. Karuzela drewniana 1   

4. Huśtawka ważka 1   

Razem  

OGÓŁEM NETTO 
 

PODATEK VAT………% 
 

OGÓŁEM BRUTTO 
 

 
 

(Zamawiaj ący informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedło żenia kosztorysu ofertowego 
sporz ądzonego wg niniejszego zał ącznika. Przedmiotowy kosztorys ofertowy Wykonawca b ędzie 
zobowi ązany doł ączyć jako zał ącznik przy podpisywaniu umowy)  
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Załącznik Nr III do siwz 
 

 
INSTRUKCJA UŁO ŻENIA DOKUMENTÓW 

 
1. Wzór Nr 1 – formularz ofertowy 
2. Wzór Nr 2 – oświadczenie wykonawcy 
3. Wzór Nr 2a – oświadczenie wykonawcy 
4. Wzór Nr 2b – oświadczenie wykonawcy (w stosunku do osób fizycznych)  
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru  
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
7. Aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS 
8. Wzór Nr 3 – doświadczenie wykonawcy 
9. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw (np. referencje) 
10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy  
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów. 

11. Wzór Nr 4 – wykaz prac zleconych podwykonawcom 
12. Wzór Nr 5 – projekt umowy 
13. Wzór Nr 6 – Pełnomocnictwo 
 

 
 

 


