
 

 Zawiercie, dnia 19.02.2013 r. 

 

ZP.1.2013 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń  UOPWE 

w przetargu nieograniczonym 

” BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WIERZBOWEJ 

W ZAWIERCIU”. 

 
 
 



 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
ul. Moniuszki 10 
42 – 400 Zawiercie 
tel. 32 6724337 
fax 32 6724337 
adres e-mail: osir@osir.net.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
 Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Wierzbowej w 
Zawierciu. 

Teren, na którym planowana jest inwestycja położony jest w granicach 
administracyjnych miasta Zawiercie na terenie osiedla Piłsudskiego. Teren położony jest na 
trzech działkach. W rejonie inwestycji istnieje zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna. 
Teren, na którym lokalizuje się siłownię zewnętrzną sąsiaduje od zachodu z kompleksem 
sportowym. Teren jest niezagospodarowany, nieogrodzony.  
W ramach inwestycji zaprojektowano układ komunikacyjny składający się z trzech stref 
(okręgów) funkcjonalnych wyznaczających poszczególne strefy terenu rekreacyjnego: strefa 
aktywności, na której mieszczą się urządzenia siłowni, strefa wypoczynku z układem małej 
architektury w postaci ławek, strefa ciszy, na której umieszczono stoły do gier planszowych - 
szachy, warcaby itp. 
Całość wkomponowano w układ projektowanej zieleni urządzonej. Poszczególne strefy 
(okręgi) połączono ze sobą alejkami. 
Dojście do terenu siłowni realizowane będzie z chodnika przy ul. Wierzbowej (proj. furtka) 
oraz od strony istniejącego parkingu na terenie boiska sportowego. Istniejące ogrodzenie 
między boiskiem a terenem siłowni należy rozebrać. 
Powierzchnia terenu      - 1 117 m2 
Powierzchnie utwardzone (chodniki, place)  - 391,54 m2 
Powierzchnie biologicznie czynna (zieleń urządzona) - 725,46 m2 
Zakres robót budowlanych 

 wykonanie korytowania, 

 wykonanie obrzeży i podbudowy pod projektowane nawierzchnie, 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 

 ustawienie - montaż elementów siłowni, 

 ustawienie - montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin 
siłowni, stojaki na rowery), 

 wykonanie nasadzeń, pielęgnacja zieleni, 

 wykonanie niezbędnych uruchomień i odbiorów. 
 
UWAGA! 
Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje ogrodzenia terenu (pkt 4.4 projektu 
siłowni). 
 
W projekcie zastosowano urządzenia siłowni przeznaczone na tereny zewnętrzne. Wszystkie 
przyrządy ćwiczeniowe muszą posiadać certyfikaty, potwierdzające spełnienie wymogów 
stawianych przez normy PN-EN 1176, PN-EN 957. 
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W celu zapewnienia najwyższej odporności na warunki atmosferyczne i korozję wszystkie 
elementy urządzeń winny być wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, a następnie 
podwójnie malowane proszkowo. Każde urządzenie siłowni zewnętrznej winno się składać z  
pionowej kolumny / tablicy informacyjnej i dwóch przyrządów na stałe do niej 
przytwierdzonych. Na tablicy, zwieńczonej aluminiową czapką chroniącą przed negatywnym 
wpływem warunków atmosferycznych, mają być trwale umieszczone:  
• piktogram przedstawiający ćwiczącą osobę oraz rozwijane przez przyrząd partie mięśni,  
• opis działania przyrządu i wpływu na poszczególne partie ciała ćwiczącego,  
• zasady korzystania z urządzenia.  
 
Przedstawione w załączniku nr 1 – zestawienie urządzeń siłowni do projektu ilustracje nie 
wskazują na konkretnego wykonawcę, a jedynie mają pomóc w identyfikacji typu urządzenia 
i jego funkcjonalności. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń tożsamych lub równoważnych. 
Wszystkie proponowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. 
Dopuszcza się montaż urządzeń siłowni wyłącznie o jednorodnym charakterze. 
Gwarancja na urządzenia siłowni minimum 36 miesięcy. 
Montaż elementów - poprzez fundament żelbetowy - min. 60/60/60 cm, Beton B30 + dodatek 
W8. Rodzaj i rozstaw zbrojenia, śrub mocujących wg wytycznych producenta urządzenia. 
 Dokładne parametry, funkcje urządzeń zostały określone z załączniku nr 1 do 
projektu. Wymiary urządzeń w załączniku podane zostały jako przykładowe. W przypadku 
zastosowania urządzeń o innych wymiarach należy zwrócić uwagę na strefy 
bezpieczeństwa. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również obsługa geodezyjna zadania. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, pomocniczo 
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej 
SIWZ). 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy 
pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ o 
parametrach technicznych, właściwościach eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych 
niż te, podane pod pojęciem typu (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca obowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej 
rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):  
 
45000000 - 7  Roboty budowlane 
37410000 - 5  Sprzęt sportowy do uprawniania sportów na wolnym powietrzu 
45212140 - 9  Obiekty rekreacyjne 
45233000 - 9  Roboty nawierzchniowe - wykonanie 
45111200 - 0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710 - 5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 35 dni od dnia podpisania umowy. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:  
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące: 



 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli:  
- co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie siłowni zewnętrznej 
o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponowali osobą lub osobami, 
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą:  

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 
Zamawiający, określając wymogi  w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, 
poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
     2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI SIWZ. 
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 
dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że 
warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 
1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(składających ofertę wspólną). 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania; 

 zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia;  

 pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów; 

 pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 
 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 
określonych w pkt V ust. 1 ppkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do 
SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 
może być złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 



 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt  2 ustawy Pzp.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  

4) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w pkt 
V ust. 1 ppkt 1) lit. b SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. 
referencji).  Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 
W sytuacji gdy w zamówieniach przedstawionych przez Wykonawcę (na potwierdzenie 
spełniania warunku) rozliczenie między Wykonawcą a zamawiającym za wykonane 
zamówienia zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla 
celów oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie 
niż w złotych polskich na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut 
obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku 
Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku 
określonego w pkt V ust. 1 ppkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w załączniku 
nr 4 do SWIZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 

6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
(wskazane przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 ppkt 5 SIWZ) 
posiadają wymagane uprawnienia, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym 
mowa w pkt V ust. 1 ppkt 1) lit. c SIWZ (zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt. VI 
ust. 1 ppkt 5 SIWZ).  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 ppkt 3) 
(Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru (np. KRS), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) składają dokument wystawiony w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wskazanego w ust. 2, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 



 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp – określonych w pkt V ust. 1 ppkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych 
w pkt V ust. 1 ppkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 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 
wykonywaniu zamówienia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

8. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: 
1) Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

SIWZ; 
2) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 

złożony na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie 
przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia – nie składa tego 
dokumentu). 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną -                     
z uwzględnieniem poniższych ustępów. 

2. Uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oświadczenie, dokumenty powinny być 
składane pisemnie (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem), natomiast pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie pisemnej 
(oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie). 

3. Wszelką korespondencję składaną w toku postępowania wykonawcy zobowiązani są 
przesłać faksem na nr faksu podany w punkcie 6 lub drogą elektroniczną na adres e-mail 
podany w punkcie 7. Jeżeli wykonawca nie posiada faksu i możliwości przesłania drogą 
elektroniczną może przekazywać korespondencję w formie pisemnej. 

4. Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie  
pisemnej. 

5. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na 
adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie. 

6. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer               
32 6724337 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00. 

7. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: osir@osir.net.pl 
8. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 

6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią 
przekazanej informacji we właściwym terminie. 

9. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na 
zasadach i w trybie art. 38 ustawy PZP. 

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Tadeusz Piotrowski, 
tel. 608626130. 
 

mailto:osir@osir.net.pl


 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

5 000,00 zł. 
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu 

IX SIWZ i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  

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

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
KONTO: 33 1240 2975 1111 0010 4324 0354 

z dopiskiem: ”BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WIERZBOWEJ W 

ZAWIERCIU”.  

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku zamawiającego. 

4. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w: 
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem  pieniężnym; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z  późn. zm.) 

wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał 
gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego 
zwrot zgodnie z ustawą Pzp. 

5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt VIII ust. 4 SIWZ musi obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę 
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
W szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 
3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VI SIWZ lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

 
X. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
2. Dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP sporządzone w języku obcym 

są składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
4. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem 

lub nieścieralnym atramentem. 
5. Formularz oferty i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną 

do podpisu oferty. 



 

6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 
z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 

7. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany 
winny być parafowane przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach. Zaleca się, aby ich treść i 
układ graficzny był zgodny z formularzami załączonymi do siwz. 

9. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która  będzie posiadać następujące oznaczenie: 
Oferta w postępowaniu przetargowym pn. „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. 

WIERZBOWEJ W ZAWIERCIU”.  
 
W lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z 
adresem i nr telefonu. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Miejsce składania ofert:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
ul. Moniuszki 10 
42 – 400 Zawiercie  

2. Termin składania ofert:  
do dnia 6 marca 2013 r., do godz. 0800. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej OSiR 
w Zawierciu, ul. Moniuszki 10 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 
0815. 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Zamawiający informuje, iż oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową w 
rozumieniu art. 632 k.c., który stanowi: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w pkt III SIWZ wynikające wprost z 
dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu 
zamówienia w sposób należyty i zgodny z obowiązującymi przepisami. 

3. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. 

4. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując 
zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. 
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, 
poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium: 
Cena – waga 100% (100 punktów). 
Ilość punktów w kryterium „cena” obliczona będzie według wzoru:  


 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)  

gdzie:  



 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
C

N 
- najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu  
C

OB 
– cena zaoferowana w ofercie badanej  

Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp 

dotyczących zamówień, których wartość jest mniejsza  niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy (w zakresie przetargu 
nieograniczonego). 

3. Wykonawca, który przetarg wygrał jest zobowiązany, w terminie określonym w informacji 
o wynikach postępowania lub w osobnym piśmie, do podpisania i dostarczenia 
zamawiającemu umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji oraz, w 
przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, umowy regulującej 
współpracę podmiotów występujących wspólnie, która powinna zawierać co najmniej: 

 oznaczenie stron, 

 oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, 

 oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres 
gwarancji oraz rękojmi), 

 oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz sposobu jego 
reprezentacji, 

 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

 sposób ustania konsorcjum. 
4. Niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w powyższym 

zawiadomieniu (lub osobnym piśmie) będzie traktowane jako odmowa podpisania 
umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy lub najpóźniej w 

dniu jej podpisania zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% wartości ofertowej zamówienia. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  

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

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego nr 33 1240 2975 1111 0010 4324 0354, 
 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 



 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 
stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: 
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych jej postanowień mogą nastąpić 
(na warunkach j/w) w następujących przypadkach:  
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w sytuacji: 

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c) działania siły wyższej, 
d) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

2) wstrzymania wykonania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub 
decyzji uprawnionych osób lub organów administracji państwowej, samorządowej lub 
wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku VAT; 

4) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy; 
5) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście  z pracy 
lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub 
obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać 
warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu 
przetargowym. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

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 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego  
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt XVII ust. 4 
SIWZ). W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 



 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w 
zdaniu drugim, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp (pkt XVII 
ust. 4 SIWZ). 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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. 

10. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w ust. 8 i 9 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. 

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

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

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

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 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. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby 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. 

16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie  o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

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 
ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. 
 



 

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych 
 

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

 

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

 

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 
składanie 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 

 
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: osir@osir.net.pl 
 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 
Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich. 
 
XXIV. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

Załączniki: 

 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

 Wzór wykazu robót budowlanych; 

 Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie; 

 Druk „Formularz oferty”; 

 Wzór wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; 

 Wzór umowy; 

 Dokumentacja projektowa, pomocniczo przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

mailto:osir@osir.net.pl

