
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Szkoła podstawowa Nr 138 w Łodzi 
.93- 479 Łódź, ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 
http://www.sp138.edu.lodz.pl 
NIP: 729-11-57-358 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą „p.z.p.". 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1.   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw o 
nawierzchni bezpiecznej wg wariantu o powierzchni 500m2, realizowanego w 
ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 138 w Łodzi, 
ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 

           Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony 
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Załącznik Nr 7 do niniejszej 
SIWZ) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 8 
do niniejszej SIWZ).  

3.2.     Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw; 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę; 
45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg; 
45223800-4 – Montaż i wnoszenie gotowych konstrukcji; 
37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw. 

 
3.3     Niniejsze zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

4. Zamówienia częściowe 

           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Termin wykonania zamówienia. 

           Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2011 roku. 



8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w  art. 22 
ust.1 ustawy p.z.p. dotyczące: 

8.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Wykonawca przedstawi jako kierownika budowy  osobę z uprawnieniami do 
prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  oraz 
uprawnień konstrukcyjno budowlanych. Osoba ta winna złożyć oświadczenie 
o  przekazaniu swych umiejętności dla Wykonawcy. 

Wykonawca posiada certyfikat ISO. 

 

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 

 

a.. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie) robót, których przedmiotem było: 

  b. Wykonanie co najmniej pięciu placów zabaw o podobnym charakterze do 
przedmiotu zamówienia, odpowiadającym rodzajem robocie budowlanej 
będącej przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna za zamówienie o 
podobnym charakterze, budowę pięciu placów zabaw o powierzchni około 
500m². Ponadto wykonawca oświadczy ,że wszystkie budowane przez niego 
place zabaw były odebrane przez przedstawiciela ministerstwa bez problemu. 

c.  Wykonawca wskaże jakiego producenta będzie montował elementy placu 
zabaw oraz dostarczy stosowne certyfikaty i potwierdzenia ,iż posiada 
certyfikat na montaż tych elementów.  

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty 
potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 



W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  

o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne 

doświadczenie. 

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia  

a. Elementy placu zabaw wykonane z litego drewna, którego właściwości 
fizyczne i    mechaniczne są opisane w normie europejskiej EN 350-2. 
Elementy te są zgodne z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177 

 b. Wykonawca udzieli odpowiedniej gwarancji – minimum 36 m-cy 

 c. Wykonawca załączy wizualizację placu zabaw, która zostanie oceniona 
przez komisje przetargowa w zakresie spełnienia oczekiwań i warunków 
programu Radosna Szkoła. Wizualizacja ta ma zawierać: 1/ rzut podłoża, 
2/zamontowane elementy pokazane z co najmniej 3 stron. 

 d. Wykonawca przedstawi wszystkie elementy placu zabaw  na zdjęciach lub 
wydrukach.  

e. Wykonawca przedstawi jako kierownika budowy  osobę z uprawnieniami 
do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  oraz 
uprawnień konstrukcyjno budowlanych 

. 

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

           Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w     
zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000.000,00 PLN. W 
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub 
ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie 
tego warunku. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w pkt 8.1.1. – 
8.1.4.niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć oprócz 
wymienionych wyżej dokumentów oświadczenie o warunkach udziału w 
postępowaniu wynikające z art. 44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. 
zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

oraz 

8.2.    Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.  



8.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

b) 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 p.z.p., 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 p.z.p. według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3           
do niniejszej SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty wymienione w pkt. 8.2.1 lit a, b dla każdego z nich; 

8.2.2   Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane: zamiast dokumentów, o których 
mowa w pkt 8.2.1. lit. b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

8.3. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów, jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 8.2., zastępuje się je 
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.  

8.4. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 8.2.1 lit.b powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 
w innych walutach niż określono w pkt. 8.1.4, Zamawiający przeliczy na PLN 
przyjmując do przeliczeń średni kurs Narodowego Banku Polskiego danej 
waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są pod adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html 
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych 
danych finansowych. 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html


8.5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  
w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

8.6.  Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie 
doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez 
wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom. 

8.7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 
formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych 
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych 
do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił 
wymagane warunki. 

9.   Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane roboty 
budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego. 

Celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, żąda on przedłożenia 
w ofercie oświadczenia Wykonawcy, że urządzenia, które zamontuje na 
terenie obiektu oraz nawierzchnia bezpieczna spełniają warunki wymienione 
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Załącznik Nr 7) i Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 8) 

10.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi  
w pkt 8 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy przedkładają dokument 
ustanawiający Pełnomocnika (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy p.z.p.) 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Powyższy zapis dotyczy 
również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
prowadzących działalność na podstawie umowy spółki cywilnej. 

10.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym 
Pełnomocnikiem. 

10.3. Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej: 

a) określenie celu gospodarczego, 
b) oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, 
c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania ich 



w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz wskazanie podmiotów 
występujących wspólnie wraz z wymienieniem ich nazwy i adresu 
(siedziby) tych podmiotów, 

d) pełnomocnictwo musi być podpisane (wystawione) przez uprawnionych 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i udzielających 
pełnomocnictwa. 

10.4. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii,       
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

11.     Wymagania dotyczące wadium 

          Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

        Wykonawca złoży zabezpieczenie finansowe w wysokości 5% 
wartości  zgłoszonej ceny i wpłaci na wskazane konto jako 
zabezpieczenie należytego wykonania prac budowlanych. Kwota ta 
zostanie zwolniona po komisyjnym odbiorze placu zabaw.. 

 

13.  Waluta obowiązująca w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
publicznego  i w okresie jego  realizacji.  

13.1.   Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego 
dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.  

13.2.  W dokumentach złożonych w ofercie, w których kwoty wyrażone będą  
w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy na złote polskie przyjmując do 
przeliczeń średni kurs Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Średnie kursy walut dostępne są pod 
adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html 

14.     Opis sposobu przygotowania oferty. 

14.1.   Wymagania podstawowe. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.1.1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 
14.1.2. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) pod rygorem nieważności. Oznacza to, iż jeżeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
Ponad to podpis winien być opatrzony pieczątką imienną osoby 
podpisującej. 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html


14.1.3. Upoważniony przedstawiciel wykonawcy to osoba lub osoby 
wyszczególnione w odpisie z właściwego rejestru, jako uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy. Może to być osoba, dla której zamieszczono w 
ofercie upoważnienie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy. 

14.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że 
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy 

14.1.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane  
przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.  

14.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy p.z.p. 

 
14.2.   Forma oferty. 
 

14.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

14.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

14.2.3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie. 

14.2.4. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane     
i zaparafowane przez Wykonawcę. 

14.2.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, opatrzone pieczątką 
imienną wraz z datą dokonania zmiany. 

14.2.6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w 
formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność         
z oryginałem. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych 
jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

14.2.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  



 
14.3.    Zawartość oferty. 
 
14.3.1 Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, obejmujący 
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
wynikających z art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.  

b) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej 
SIWZ, 

c) Propozycje zlecenia robót budowlanych podwykonawcom na podstawie 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, 

d) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju, zakresu powierzchniowego realizacji oraz daty i miejsca 
wykonania - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ 

wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

e)   Parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ 
f)   Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

g) Oświadczenie/nia innych podmiotów o udostępnieniu swojej wiedzy  
i doświadczenia lub zdolności ekonomiczno - finansowej na rzecz 
Wykonawcy.  

h) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu  

      z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.  

j) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8, 9 niniejszej SIWZ. 
 
14.3.2 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa  

w pkt 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4 polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w pkt. 8.6. niniejszej SIWZ, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji zamówienia, Wykonawca odpowiednio dołącza do oferty 
dokumenty dotyczące tych podmiotów wymienione w 8.2, 8.3 niniejszej 
SIWZ. 

   
14.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisówo 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  



14.4.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

14.4.2 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 niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności na podstawie art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

14.4.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w  art. 86 ust. 4 
u.p.z.p. 

14.4.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w celu zachowania ich 
poufności należy umieścić w odrębnej kopercie lub teczce, niż złożona 
oferta, dopiskiem „ Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – nie udostępniać 
osobom trzecim”. 

15.        Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

15.1   Wyjaśnianie treści SIWZ. 
 

15.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień 
jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

15.1.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. Udzielając 
wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

 

 

15.1.3 Pytania na piśmie należy kierować na n/w adres: 
 

Szkoła Podstawowa Nr 138 w Łodzi 
93-479 Łódź, ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 
faksem na nr + 48 (42) 682 67 11 
 

15.2      Zmiany w treści SIWZ 
 

15.2.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w 
każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści SIWZ 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 



Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ, 

15.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

16.        Zebranie Wykonawców. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich 
Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej 
SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający przekaże Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest niniejsza SIWZ. Zamawiający sporządzi informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści niniejszej 
SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację      
z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym 
przekazano niniejszą SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której 
udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

17.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów oraz 
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 
powyższych dokumentów faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia oraz dokumenty faksem każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający nie 
dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z 
Wykonawcami jest Pan Piotr Bara tel. (42) 682 67 10  
w godz. od 10  do 14 
Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:  
 

Szkoła Podstawowa Nr 138  
93-479  Łódź, ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 
faksem na nr + 48 (42) 682 67 11 

 

18.      Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

18.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr138 w Łodzi,       
ul. Św. Franciszka z Asyżu,  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia  18.08 
2011, do godz. 1100 

 
 
18.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie.. Kopertę należy opisać następująco: 
 



Szkoła Podstawowa Nr 138, 93-479 Łódź, ul. Św. Franciszka z 
Asyżu 53  
Oferta w postępowaniu na budowę szkolnego placu zabaw        
o nawierzchni bezpiecznej realizowanego w ramach programu 
„Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 138 w Łodzi,      
ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 
Nie otwierać przed dniem:  18.08 2011, godz. 1115  
 

18.3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
18.4. Oferta zostaje uznana za dostarczoną w terminie, jeżeli fizycznie znajdzie się   

w sekretariacie Szkoły przed upływem terminu podanego w pkt. 18.1. 
18.5. Składanej ofercie może towarzyszyć pismo przewodnie, na którego kopii 

wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 

19.      Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 
ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy 
zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

 
19.2 Zmiana złożonej oferty. 
 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w 
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 
opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

 
19.3 Wycofanie złożonej oferty. 

 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 
Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 

20.      Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
 
Szkoła Podstawowa Nr 138, 93-479 Łódź, ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 
gabinet dyrektora,   w dniu 18.08.2011, o godz. 1115 

 



21.      Tryb otwarcia ofert  

21.1 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający 
poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

21.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty 
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną 
odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

 

21.3 Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 

21.4 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 
obecnym: 

21.4.1 stan i ilość ofert; 
21.4.2 nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
21.4.3 informacje dotyczące ceny zamówienia, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności  - zawarte      
w formularzach ofertowych.  

21.5 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 
Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej  
w pkt 21.1 i 21.4.2-3 niniejszej SIWZ.  

22.       Zwrot oferty bez otwierania. 

            Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie.  

23.       Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

   

24.        Opis sposobu obliczenia ceny. 

24.1. Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi 
uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

24.2. Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i określa wykonanie 
zamówienia wg załączonych do niniejszej SIWZ dokumentów: dokumentacji 
projektowej-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. Wykonawca zobowiązany jest w oferowanej cenie uwzględnić 
wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót oraz wszelkie inne 
roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej. W cenie oferty należy 
uwzględnić wszystkie inne koszty, w szczególności: obsługi geodezyjnej, 
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej, 
opracowanie planu BIOZ, które będą musiały być poniesione przy 
wykonywaniu zamówienia związane ze wszystkimi innymi usługami 



koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu 
zamówienia do eksploatacji.  

24.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Ceną oferty jest 
łączna cena brutto dla całości zamówienia, obejmująca wszystkie koszty 
wykonania zamówienia. Cenę oferty należy podać w PLN, z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku, tj. cenę brutto obejmującą podatek VAT oraz 
stawkę podatku VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług – Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) 

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

zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik Nr 6 
do niniejszej SIWZ). 

 
24.5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

 
24.6. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 
pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 28.11. 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z póżn. 
zm.).  

 

25.       Kryteria oceny ofert. 
 
25.1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
25.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania; 
25.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 
25.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 

kryteria i ich znaczenie: 
Kryterium – cena (C) 
Znaczenie procentowe kryterium – 80% ( 80 punktów ) 
Kryterium- „Gwarancja”  (G) 
Znaczenie procentowe kryterium – 20% ( 20 punktów) 

25.3.  Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

 

Pi(C) =  
Ci

C min
  • 80 pkt 

gdzie: 
Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 



Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 

Ci – cena badanej oferty "i" 

Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G) 

Wykonawca który zaproponuje najdłuższą gwarancję otrzymuje 20 pkt a 
pozostali wykonawcy odpowiednio mniej na podstawie wzoru  

Pi(G) = Gi / Gn  x  20pkt 

gdzie: 

Pi( G) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja” 

Gi  - oferta „i” podana w latach 

Gn -    oferta najkorzystniejsza w latach 

Ilość punktów uzyskanych  przez  wykonawcę  oblicza się  na podstawie 
wzoru -  Si: 

 

                                        Si = Pi (C) +Pi(G) 

 

25.4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który 
osiagnie najwyższą ilość punktów. 

 

25.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, że zostały złożone oferty które otrzymały taką samą 
ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.  

25.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

26.         Oferta z rażąco niską ceną. 

26.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę                     
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do 
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

26.2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

26.3 Zamawiający odrzuci ofertę: 

a)   Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub  
b)  jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco  

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 



27.      Uzupełnienie oferty.  

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiajacego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p, zawierajace błędy, lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
zlożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiajacego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udzialu w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

28.       Sposób oceny ofert.  

28.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

28.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,                       
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

28.1.2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 
 

28.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie 
na podstawie analizy jej zawartości z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 
ustawy p.z.p. 

28.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

28.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny 
oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców 
dokumentów, oświadczeń i informacji.  

 



28.3.2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie 
sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. 

 

28.3.3 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 3 ustawy 
p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

29.       Wykluczenie Wykonawcy. 

29.1   Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego   
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. 

29.2.   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

30.      Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 
ustawy p.z.p.  

31.       Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

31.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował 
będzie  wyłącznie zasady i kryteria określone w u.p.z.p.i niniejszej SIWZ. 

31.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za  najkorzystniejszą. 

31.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

31.3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo 
imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom i 
łączną punktację. 

31.3.2  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

31.3.3  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

31.3.4  Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 



31.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informację, o których mowa w pkt 31.3.1, również na stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

32.      Aukcja elektroniczna 

32.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

33.  Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia.  

33.1. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomieniao wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 
z zastrzezeniem art. 94 ust.2. 

 

33.2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  
Zamawiającemu następujące dokumenty:  

a) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy 
określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy p.z.p.) – umowę regulującą współpracę 
tych podmiotów 

b) kserokopię uprawnień budowlanych osób, które będą uczestniczyły  
w wykonaniu przedmiotu zamówienia tj. osoby z uprawnieniami w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

c) kserokopię aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,                  
w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną. 

 
33.3 Nie złożenie dokumentów, o których mowa w pkt 33.2 będzie traktowane jako 

uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 
 

33.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 
1 ustawy p.z.p. 
 

33.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. 



34.       Unieważnienie postępowania.  

34.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia          
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p. 

34.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy:  

34.2.1  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert,  

34.2.2  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert 

35.      Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiajacego przepisów uatawy p.z.p.. przysługują 
środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy p.z.p. 

 

36.      Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

Powyższą informację należy podać wypełniając Załącznik nr 4 do niniejszej 
SIWZ. 

 
37.      Zaliczki na poczet wykonanie zamówienia. 

 
Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

38.      Zmiany postanowień zawartej umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej 
umowy w formie pisemnego aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu 
wykonania robót. Zmiana terminu wykonania zamówienia (za zgodą 
Zamawiającego) może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych robót dodatkowych mających wpływ na wydłużenie czasu 
jego realizacji lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia. 

Wniosek Wykonawcy winien być poprzedzony protokołem konieczności 
spisanym przez strony na potwierdzenie zaistniałej sytuacji. 
 

Wykaz załączników do niniejszych SIWZ: 
 



Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Oferty 
Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo  
                           zamówień publicznych (w przypadku, gdy wykonawca jest osobą 

fizyczną) 
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia, wskazania przez Wykonawcę części  
                           zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom 
Załącznik Nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót 
Załącznik Nr 6 – Wzór umowy 
Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
Załącznik Nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 


