
 

 

 

 

 

 

Projekt p.n. „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki 

Liswarty” jest współfinansowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oś 

priorytetowa nr 3 Turystyka, działanie 3.2 Infrastruktura około 

turystyczna poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna / 

podmioty publiczne 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP 341-9/09 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ) 

Dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

na zadanie p.n.: „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty.” 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, obowiązują przepisy ustawy - Kodeks cywilny, 

Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego 

Specyfikacja niniejsza zawiera: 

1. Część I : „Instrukcja dla Wykonawców” 

2. Część II : „Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego „ 

3. Część III: „Opis przedmiotu zamówienia” 

A/ Dokumentacja projektowa, przedmiar robót (zakres robót został ograniczony do zakresu 

robót ujętych w przedmiarach). 

B/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. III B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Część I : „Instrukcja dla Wykonawców”: 

 

1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 

Gmina Lipie ul. Częstochowska  29, 42-165 Lipie woj. śląskie 

2. Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieogranic zony. 

3.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa  „Centrum turystyki i wypoczynku w 

dorzeczu rzeki Liswarty.” 

W zakresie przedmiotowego zadania przewidywana jest:  

1. Wykonanie Przebudowy  Parku w Lindowie 

2. Wykonanie Przebudowy Ośrodka w Troninach 

Wykonanie przebudowy parku w Lindowie obejmuje: 

• Roboty ziemne 

• Rozbiórki 

• Wycinki 

• Wykonanie ścieŜek, placów 

• Wykonanie małej architektury 

• Nasadzenia 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, będącym 

załącznikiem do SIWZ 

                    Wykonanie przebudowy ośrodka w Troninach obejmuje 

• Roboty rozbiórkowe 

• Wykonanie chodników, placów i parkingów 

• Obiekty małej architektury 

• Boisko do siatkówki 

• Ogrodzenie 

• Zieleń 

• Rozbudowę budynku harcówki 

                                 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, będącym  

                                 załącznikiem do SIWZ 

4. Wspólny słownik zamówie ń (CPV)  

Dział robót : 45000000-7      Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

77211600-8 Sadzenie drzew 

29835000-1  WyposaŜenie parków i placów zabaw  

29835000-2  WyposaŜenie placów zabaw 



45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262800-9 Rozbudowa budynków 

    

5. Zamówienia cz ęściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

6. Zamówienia uzupełniaj ące : Zamawiający nie przewiduje moŜliwość udzielenia 

zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy uPzp 

7. Informacja o mo Ŝliwo ści  zło Ŝenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza  

składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

8. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.10.2010 r. 

9. Opis warunków udziału w post ępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków oraz informacja o o świadczeniach i dokumentach jakie 

mają dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w 

post ępowaniu: 

Wykonawcy ubiegaj ący si ę o zamówienie publiczne musz ą spełnia ć niŜej 

wymienione warunki udziału w post ępowaniu: 

a. Posiada ć uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 

jeŜeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń oraz nie 

podlega ć wykluczeniu na podstawie art.24 u.p.z.p. W celu po twierdzenia 

spełniania niniejszego warunku Wykonawcy s ą zobowi ązani przedło Ŝyć 

nast ępujące dokumenty: 

a.1     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  

          ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

          rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

          wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego  

          ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w    

          ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty przez kaŜdego z nich), 

a.2    Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału   

         Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   

         potwierdzające odpowiednio, Ŝe dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków,  

         opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub  zaświadczeń, Ŝe uzyskał  

         zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w  

         całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące  

         przed upływem terminu składania ofert  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie  

         niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w   ofercie muszą być złoŜone  

         przedmiotowe dokumenty przez kaŜdego z nich), 



a.3     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  

          art.24 ust.1 pkt.4-8 u Pzp wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem  

          terminu składania ofert   (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie  

          niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w   ofercie muszą być złoŜone  

          przedmiotowe dokumenty przez kaŜdego z nich), 

 a.4      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24     

            ust.1 pkt. 9 u Pzp (wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania  

            ofert). UWAGA : Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z  

            dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod  

            groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami  

            fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne, (w przypadku  

            wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej  

             Wykonawców w   ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty przez kaŜdego z nich), 

a.5       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z    

            art. 22 pkt. 1-4 u pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego  

            zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie moŜe być   

            złoŜone przez kaŜdego z Wykonawców składających wspólną ofertę jedynie w sytuacji jeśli  

            kaŜdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo moŜe być złoŜone wspólnie, lecz w  

            takim przypadku oświadczenie musi być złoŜone i podpisane przez pełnomocnika lub przez  

           osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców). 

 

b.      posiada ć niezb ędną wiedz ę  i do świadczenie oraz dysponowa ć potencjałem technicznym    

         i osobami zdolnymi do wykonania  zamówieni a lub przedstawi ć Zamawiaj ącemu pisemne  

          zobowi ązanie innych podmiotów do udost ępnienia potencjału technicznego i osób  

         zdolnych do wykonania zamówienia (w przypa dku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie  

         niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców oceniany b ędzie ich ł ączny  

         potencjał  techniczny i kadrowy oraz ł ączne kwalifikacje i do świadczenia). 

          W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

b.1   zrealizowali  w okresie XI 2004 do XI 2009 co najmniej 1 robotę odpowiadającą swoim 

rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  o wartości 

minimum 50 000,00 zł. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 

wykaz robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji oraz 

dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – referencje zawierające co 

najmniej: 

-wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, 

których dokumenty dotyczą, 

-wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 

-wskazanie zakresu i wartości wykonanych robót, 



-wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia, zakończenia), 

-wskazanie miejsca wykonania oraz ocenę wykonanych robót 

b.2   wskaŜe do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby do pełnienia nw. 

funkcji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywania przez nich czynności.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 

wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. JeŜeli w ww. wykazie 

Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego 

zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

• Kierownika budowy:  

Niniejsza osoba winna: 

-posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze 

zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub 

odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 

odpowiednim zakresie, 

 

• Kierownika Robót Drogowych : 

Niniejsza osoba winna: 

-posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze 

zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  lub odpowiadające im 

waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim 

zakresie. 

 

Do oferty naleŜy dołączyć kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie oraz kopie dokumentów potwierdzających przynaleŜność do izby 

samorządu zawodowego dla osób pełniących ww. funkcje. 

Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać 

zamówienie pod warunkiem, Ŝe osoba ta spełnia łącznie wymagania dla kaŜdej z 

łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.). 

Wskazane w pkt. b.2 osoby (lub osoba) muszą posiadać biegłą znajomość języka 

polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka 

polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres 

i dla potrzeb realizacji umowy. 



 

c. Znajdowa ć się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie 

niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubieg ania si ę dwóch lub wi ęcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oce niana b ędzie ich ł ączna 

sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokum enty ma obowi ązek zło Ŝyć ten 

lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wy kazywać będą spełnianie tego 

warunku: 

 

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

 

c.1 Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaŜy w ostatnich 3 latach  

       obrotowych w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.  

W celu potwierdzenia spełnianie niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 

sprawozdania finansowe albo jego części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami i rachunkowości równieŜ z opinią o badanym sprawozdaniu 

albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia 

sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i 

naleŜności – zakres lat 2008, 2007, 2006, a jeŜeli okres działalności jest krótszy – za ten 

okres. 

c.2 Posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 50 000,00 zł lub posiadać zdolność   

kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania  

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć informację z banku lub  

spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące  

przed upływem terminu składania ofert, w którym rachunek, potwierdzające posiadanie  

środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności  

kredytowej w wymaganej wysokości.  

     

10. Stosownie do tre ści rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r . 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo Ŝe Ŝądać Zamawiaj ący od Wykonawcy 

oraz form, w jakich te dokumenty mog ą być składane, je Ŝeli Wykonawca ma 

siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 a.1, 9 a.2 i 9 a.4 składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzaj ące odpowiednio, Ŝe : 

 

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 



 

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane, jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 9 a.4 

składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4-8 ustawy. 

  

JeŜeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, 

przetłumaczonych na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są 

wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę.  

 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia. 

              Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać  

              warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające spełniania tych   

              warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 Instrukcji SIWZ. Ponadto ustanawiają oni 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 

pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację umowy, są zobowiązani 

dostarczyć Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści minimum 

następujące postanowienia: 

- określenie celu gospodarczego 

- określenie, który z podmiotów jest upowaŜniony do występowania w imieniu pozostałych 

przy realizacji ww. zamówienia 

-  oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz gwarancji 

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego 

 

 

 



12. Wymagania dotycz ące wadium. 

 

KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

 

10 000,00 PLN 

 

Forma wadium: 

Wykonawca moŜe wnieść wadium w następujących formach: 

-       pieniądzu  

-       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

        kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym -         

-       gwarancjach bankowych 

-       gwarancjach ubezpieczeniowych 

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

         ustawy z dnia 9 listoada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

         Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66,  

         poz. 596 i Nr 216, poz.1824) 

Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipie 

w   B.S. Krzepice  O/Lipie  nr 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003  

Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert, czyli do dnia  16.12.2009 r. do godz. 10.00. 

Wadium wniesione w formie innej niŜ w pieniądzu winno być wniesione w formie oryginału w terminie 

do dnia 16.12.2009 r. do godz. 10.00 w kasie Zamawiającego.  Nie naleŜy załączać oryginału 

dokumentu wadialnego do oferty. 

Gwarancja musi być podpisana przez upowaŜnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. 

Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację np. złoŜony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 

bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego  w terminie związania z 

ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4.a, i 46 ust. 5 uPzp. 

 

Zwrot wadium: 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u pzp. 

 

13. Termin zwi ązania Wykonawcy (ów) z ofert ą. 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

14. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy. 



Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 

umowy. JeŜeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie słuŜy pokryciu 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

Wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy: 

Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie. 

Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy przed 

zawarciem umowy. 

Forma zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy: 

-       pieniądzu  

-       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

        kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym -         

-       gwarancjach bankowych 

-       gwarancjach ubezpieczeniowych 

-       poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6bust.5 pkt.2  

         ustawy z dnia 9listoada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

         Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66,  

         poz. 596 i Nr 216, poz.1824) 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w następujący sposób: 

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, 

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, jeŜeli Wykonawca jest gwarantem. Kwota ta 

zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

15. Waluta w jakiej prowadzone b ędą rozliczenia zwi ązane z realizacj ą niniejszego 

zamówienia publicznego: 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się 

będzie w złotych polskich. 

16.  Opis sposobu przygotowania oferty: 

       16.1 Wymagania podstawowe: 

-kaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę 

-ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 



-oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

       -UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z    

        dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeśli upowaŜnienie takie nie wynika wprost z   

        dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (ów) (odpisu z właściwego rejestru lub  

        zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty naleŜy załączyć  

        pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upowaŜnione. 

      - wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Instrukcji powinny zostać wypełnione przez  

        Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z   

        niniejszą Instrukcją formie. 

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

 

     16.2 Forma oferty: 

      - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w  

         języku obcym powinny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez  

         Wykonawcę 

      - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji i  

         wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub  

         ręcznie 

 - Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących  

    załączniki do niniejszej Instrukcji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu 

  -Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie 

  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowanie. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są 

dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią określającą status 

prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 

informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie i jej 

działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane 

   - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę 

   - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii 

     Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 

Instrukcji powinny być złoŜone w formie oryginału. 

     Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 

oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa 



   - Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16.3 Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać: 

          - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

Instrukcji 

          -Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji 

          - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji. JeŜeli w wykazie Wykonawca 

wskazał osoby, którymi będzie dysponował, wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania 

innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 

          - Wykaz wykonanych/wykonywanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji  wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŜyte wykonanie tych 

robót   

           - Stosowne Pełnomocnictwo (a) – a w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie podpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

          - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego 

          - dowód wniesienia wadium (kserokopię) 

          - Szczegóły Kosztorys Ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, będącego 

załącznikiem do SIWZ wraz z tabelą elementów scalonych, wykazem robocizny, materiałów i sprzętu 

        -   Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 6 do niniejszej SIWZ 

         -  Pozostałe dokumenty wymienione w pkt.  9  Instrukcji   

  

16.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 

konkurencji 

         Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iŜ 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

17. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 

sposobie przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak Ŝe wskazanie osób 

uprawionych do porozumiewania si ę z Wykonawcami 

- Oferenci mogą zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 



- Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem 

składania ofert. 

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej , zamieszcza na tej stronie. 

-Pisemne zapytania naleŜy kierować na adres:  

Urząd Gminy w Lipiu ul. Częstochowska 29, 429-165 Lipie 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy 

porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pośrednictwem 

faksu niezwłocznie potwierdzonego pismem. 

 

Osoby upowaŜnione do kontaktu z Oferentami: 

P. Anna Cieśla Gmina Lipie  tel. 0-34-318-80-32 

P. Katarzyna Marek – 0-34-362-92-72 , 0-695-762-123. 

 

18. Miejsce, termin i sposób zło Ŝenia oferty. 

 

a. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego   w pok. - sekretariacie,  

w nieprzekraczalnym terminie 16.12.2009 r.  godz. 10.00 

b. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: 

 „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty.” 

c. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lipiu  ul. Częstochowska 29  w sali 

konferencyjnej  16.12.2009 r. o godz. 10.30 

 

20. Termin zwi ązania ofert ą 

Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania oferty. 

 

21. Opis sposobu obliczania ceny. 

a. Podana w ofercie cena kosztorysowa ma być wyraŜona w PLN. Cena musi ściśle 

wynikać z przedmiaru robót i dokumentacji technicznej oraz obejmować koszty 

związane z pracami geodezyjnymi : wytyczenie i inwentaryzacja, wymaganiami 

dotyczącymi badań i sprawdzeń wykonanego obiektu, zajęcia pasa drogowego.  



b. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy przed przystąpieniem do 

kalkulacji ceny kosztorysowej. 

c.  Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty. 

d.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały w  załączniku nr II niniejszej SIWZ. 

  

22. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

-zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania 

-nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

Kryterium : cena – znaczenie procentowe kryterium 100% 

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (om), którzy 

przedstawili najniŜszą cenę za realizację zamówienia. 

- JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 

zostały złoŜone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te 

oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

-Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 

zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

 

23. Tryb oceny ofert 

a. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcą negocjacji dotyczącej złoŜonej oferty oraz z zastrzeŜeniem treści następnego 

punktu dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 

- Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

                          b.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 

                Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie  

               analizy dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŜeniem  

                treści art. 26 ust. 3 u Pzp.  

c. Sprawdzenie wiarygodności ofert: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji. 



W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 3 uPzp. 

Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp niezaleŜnie 

od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

24. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia: 

Art. 139 i 140 uPzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

- zostanie zawarta w formie pisemnej 

-mają do niej zastosowanie przepisy KC, jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej 

-jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej 

-zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie 

-jest zawarta na okres wskazany w SIWZ 

-jest niewaŜna: 

   a. jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 uPzp 

   b. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej    

       SIWZ 

 

Dopuszczalne zmiany umowy w sprawie niniejszego zamówienia: 

MoŜliwość dokonywania zmian, postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian 

zawarta jest w projekcie umowy. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym 

mowa w pkt. 11 Instrukcji.    

 

25. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 uPzp. 

 

   Protest wnosi się w terminie 10 dni, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia a jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ 



kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 – w terminie 7 dni. Protest uwaŜa 

się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z 

jego treścią. 

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego takŜe dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia moŜna 

wnieść się w terminie: 

 

1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej-jeŜeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8; 

 

Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nie uprawniony. 

 

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe 

zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających wniesienie protestu. 

 

Wniesienie protestu moŜliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy 

mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy 

przystąpili do postępowania:  

 

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania; 
 

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeŜeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego takŜe postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, 

wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów 

zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując 

równocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest. 

 

Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie 

korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z 

ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 

protestu. 

 

Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść 

protestu powołując się na te same okoliczności. 

 

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 



 

1) treści ogłoszenia,  
 

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
 

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzieleniu zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszeniem i zapytania o cenę 

 

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzieleniu zamówienia albo odrzucenia ofert i 
wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego 

 

 -   w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

 

Protest inny, niŜ wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 

wniesienia.  

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 uznaje się za jego oddalenie. 

 

Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie 

wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz 

wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli 

protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza równieŜ na stronie 

internetowej, na której jest udostępniona. 

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu 

lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. 

ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem 

do Prezesa Urzędu. 

  

Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 

toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŜ w terminie 2 dni od dnia jej 

otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 

 

Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia 

posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do 

której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię 

Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

 

Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 

sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 

 



Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym 

(arbitraŜowym), jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej. 

 

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŜeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 

 

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przysyłając jednocześnie jej opis przeciwnikowi skargi. 

 

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a takŜe wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

 

26. Podwykonawstwo 

     Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której Wykonanie  

     zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu oferty. 

      

     Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeŜeli ten 

realizuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z załoŜeniami i przepisami. 

       

     

27.Wykaz zał ączników:  

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia 

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych (wykonywanych robót) 

 Załącznik nr 5 – Wzór harmonogramu robót 

 

 

Zatwierdził dnia  20.11.2009 r.                                                …………………………………….. 

                                                                                                                          / podpis/     

 

           

 



 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1 Wzór formularza oferty 

 

                                                                                                ................................................ 

                                                                                               /miejscowość, rok, m-c, dzień/ 

.............................................. 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie: 

przedmiot zamówienia:   „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty.” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakr esie obj ętym specyfikacj ą 
istotnych warunków zamówienia za cen ę  ofertow ą: 

 

 

cena ofertowa  

netto: ............................................ ..................................................................................... 

 

słownie: .......................................... ................................................................................... 

 

cena ofertowa  

brutto: ........................................... ..................................................................................... 

 

słownie: .......................................... .................................................................................... 

 

podatek VAT (...%) ................................ ........................................................................... 

 

słownie : ......................................... .................................................................................. 

 

Ceny zgodne są z kosztorysem ofertowym (wykonanym zgodnie z przedmiarem robót załączonym do 

dokumentów przetargowych), stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

     

2. Termin realizacji zamówienia – 28.10.2010 r. 



  

3. Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  

    wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji 

 

4.Warunki płatności – zgodnie z umową. 
 
5. Okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz ze 
wszystkimi jej załącznikami), przyjęliśmy zawarte w niej warunki i nie wnosimy do niej Ŝadnych 
zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 
 
7. Przedmiotowe zamówienie wykonamy:  siłami własnymi lub z udziałem  
 
następujących podwykonawców *(podać zakresy i kwoty robót powierzonych podwykonawcom) 
………………………………….…................................…………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
8. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 
9.  Wadium o wartości .................... PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie  
       
     ..................................................... . 
 
10. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto tj. .................. zł . 
 
11. Składam (y) niniejszą ofertę (we własnym imieniu)/(jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia . *   
 
12. nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia. 
 
13. Oferta została złoŜona na  ....................... stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr 
........................ . 
 
14. Niniejszym informujemy, iŜ informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od 
.................................. do ..................................... stanowi tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
                                                                                               Podpisano 
 
 
 
 
 
                                                                                       ............................................. 

                                                                                                 (podpis i data) 

 

 



 

 

 

 

 

Zał. Nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć)  

 

OŚWIADCZENIE 

z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie ń Publicznych 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie: :   „Centrum turystyki i 

wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty.” 

 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: …………………………...…….. 

……………………………………………………………………………………. 

(nazwa firmy) 

oświadczam, Ŝe 

 

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania 
p.n.  „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty.” 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zawartych w art.24 ust. 

1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 nr 233 poz. 
1665 ze zmianami)  

 

     

     

   

         ……….……………………………………. 

     / Podpis i data uprawnionego przedstawiciela oferenta/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zał. Nr 3 wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego 

 

 

 

Zamawiający: 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

 

 

Oświadczam (y), Ŝe: 

1. Dysponuj(ę)/ (emy) następującymi osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie 

 

L.P. Imię i nazwisko  

 

 

 

(podmiot)* 

Funkcja – rola w 

realizacji zamówienia 

 

(zakres robót 

potwierdzający 

spełnianie warunków  

 i ich wartość)* 

Uprawnienia 

(nr, rodzaj, data 

wydania) 

 

(nie dotyczy)* 

Zrealizowane podobne roboty jako 

kierownik 

(nazwa zadania, Zamawiający, 

lata realizacji) 

(zrealizowane podobne roboty 

jako podmiot)* 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

   

  

 

   



 

 

Uwaga : Kursywą w nawiasach dotyczy podmiotów (podwykonawców) 

Do wykazu załączono ........................ szt. uprawnień i ..................... szt. potwierdzeń przynaleŜności 

do izby samorządu zawodowego. 

2. Będę/będziemy dysponować następującymi osobami (podmiotami), które będą wykonywać 

zamówienie: 

 

L.P. Imię i nazwisko  

 

 

 

(podmiot)* 

Funkcja – rola w 

realizacji zamówienia 

 

(zakres robót 

potwierdzający 

spełnianie warunków 

 i ich wartość)* 

Uprawnienia 

(nr, rodzaj, data 

wydania) 

 

(nie dotyczy)* 

Zrealizowane podobne roboty jako 

kierownik 

(nazwa zadania, Zamawiający, 

lata realizacji) 

(zrealizowane podobne roboty 

jako podmiot)* 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 

 

Uwaga : Kursywą w nawiasach dotyczy podmiotów (podwykonawców) 

Do wykazu załączono ........................ szt. uprawnień i ..................... szt. potwierdzeń przynaleŜności 

do izby samorządu zawodowego. 

Uwaga: w przypadku zło Ŝenia o świadczenia zawartego w pkt. 2 nale Ŝy doł ączyć pisemne 

zobowi ązanie podmiotów do udost ępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 

 

 

.............................................                                  .................................................................... 

       / miejscowość, data/                                        /podpis i pieczątka                          

                                                                             upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 



 

 

 

 

 

załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych (wykonywanych robót) 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego  

 

 

Zamawiający: 

 

 

Wykonawca: 

 

 

Wykaz wykonanych (wykonywanych) robót 

 

 

Oświadczam(y), Ŝe 

 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty: 

 

l.p. Nazwa zadania 

miejsce wykonania , 

zakres rzeczowy 

Czasokres 

realizacji 

(Od – do) 

Wartość robót 

zadania 

inwestycyjnego 

Inwestor Wykonawca 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument – referencję potwierdzający naleŜyte 

wykonanie wskazanych w tabeli powyŜej robót . Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający 

naleŜytego wykonania danej roboty skutkuje nie uznaniem danej roboty za naleŜycie wykonaną. 

 

 

 



.............................................                                 .................................................................... 

       / miejscowość, data/                                        /podpis i pieczątka                          

                                                                             upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

  

 

Załącznik nr 5 Wzór harmonogramu robót 

 

  

l.p. Wyszczególnienie Zakres 

rzeczowy 

ogółem 

w  zł brutto 

2010 r. 

I kw.  

w zł brutto 

2010 r. 

 II kw.  

w zł brutto 

2010 r. 

III kw.  

w zł brutto 

2010 r. 

IV kw.  

w zł brutto 

1. Wykonanie 

przebudowy parku 

w Lindowie 

Roboty budowlane 

 

1 kpl.   

 

 

   

 

 

2. Wykonanie 

przebudowy parku 

w Lindowie 

Roboty 

montaŜowe 

 

  1 kpl.      

3. Wykonanie 

przebudowy  

Ośrodka w 

Troninach 

Roboty budowlane 

1 kpl.      

4. Wykonanie 

przebudowy  

Ośrodka w 

Troninach 

Roboty 

montaŜowe 

   1 kpl.      

  

 

RAZEM      

  

 

. 


