
Jodłowa, 2013-07-12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Numer  sprawy:  IZP.271.10.2013.ES  Nazwa 
zadania: Budowa placów zabaw dla dzieci przy SP2 i SP3 w Jodłowej oraz doposażenie placu zabaw dla 
dzieci w Jodłowej Dolnej.

Kod Miejscowość: 39-225 Jodłowa 1A
Telefon: (14) 6833053, (14) 6833046, (14) 6302001
Faks: (14) 6302002
Adres strony internetowej: www.ugjodlowa.itl.pl/bip
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
Adres e-mail:                              przetargi.ugjodlowa@wp.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo 
zamówień publicznych -  Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 a także wydane na podstawie niniejszej  
ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie  Prezesa  Rady Ministrów 19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów dokumentów, 

jakich  może żądać zamawiający  od wykonawcy,  oraz  form,  w jakich  te  dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r.  w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650),

3) Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów z  dnia  16  grudnia  2011 r.  w  sprawie  kwot  wartości 
zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej poniżej  
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art.  10 ust.  1 oraz art.  39 -  46 
Prawa zamówień publicznych.

  
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Budowa placów zabaw w miejscowościach:  Jodłowa Górna, Jodłowa Wisowa oraz doposażenie placu 
zabaw w Jodłowej Dolnej.
a)  Plac  zabaw w miejscowości  Jodłowa  Wisowa –  lokalizacja  działka  nr  5442,  nawierzchnia  z  trawy 
naturalnej. Przewidziano lokalizację następujących urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy – wieża z 
zjeżdżalnią (1szt.), sprężynowiec jednoosobowy typu „Delfin” (1 szt.), huśtawka podwójna (wahadłowa) (1 
szt.),  huśtawka  wagowa  (1  szt.),  lampa  solarna  (3  szt.).  Zakres  prac  obejmuje  remont  istniejącego 
chodnika. 
b)  Plac  zabaw  w  miejscowości  Jodłowa  Górna  –  lokalizacja  działka  nr  777,  nawierzchnia  z  trawy 
naturalnej.  Przewidziano  lokalizację  następujących  urządzeń  zabawowych:  zestaw  zabawowy  (1szt.), 
zestaw  wspinaczkowy  (1szt.),  karuzela  tarczowa  z  siedzeniami  (1  szt.),  huśtawka  wagowa  (1  szt.), 
huśtawka pojedyncza (1 szt.), sprężynowiec jednoosobowy typu „MOTOREK” (1 szt.), ławka z oparciem 
1szt.), ławka bez oparcia (1szt.), lampa solarna (3 szt.) Przed rozpoczęciem montażu urządzeń należy 
dokonać przełożenia dwóch odcinków linii kablowej nN (przyłączy) kolidujących z budową placu zabaw.
c)  Doposażenie  placu  zabaw  w  miejscowości  Jodłowa  Dolna  –  lokalizacja  działka  nr  1820,  1821,  
nawierzchnia  z  trawy  naturalnej.  W  obrębie  placu  przewidziano  lokalizację  następujących  urządzeń 
zabawowych: zestaw zabawowy (1szt.),  zestaw zręcznościowy (1szt.),  huśtawka wagowo – osiowa (1 
szt.), bujak typu samolot (1 szt.)

Dokładny opis i zakres robót określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ.
Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty zezwalające na wykorzystanie ich w 
tego typu obiektach.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

31527200-8 instalacje zewnętrzne

mailto:przetargi.ugjodlowa@wp.pl


45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia 
podwykonawcom:
wykonawca może powierzyć wykonanie w części lub w całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, w 
takim  przypadku  zobowiązany  jest  do  wykazania  w  formularzu  ofertowym  części  zamówienia,  której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
7.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 
8. Wymagania organizacyjne
Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszt wizji lokalnej ponosi  
wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego 
przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego 
robót)
9. Wymagania dot. gwarancji
Wykonawca udzieli na wykonane prace i zamontowane wyposażenie gwarancji w ilości min 36 miesięcy.
10. Wymagane warunki płatności 
Termin płatności faktury – 30 dni od dnia odbioru końcowego prac

IV. Termin wykonania zamówienia

wymagany termin wykonania zamówienia: 16.09.2013

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
zamawiający uzna że wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie min. 1 budowę, remont, doposażenie placu zabaw  o wartości nie mniejszej niż 30000,00 zł i 
załączy dowód dotyczący najważniejszej roboty, określający, czy robota ta została wykonana w sposób 
należyty oraz wskazujący, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończona. Dowodem może być poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia,
Zamawiający  uzna  że  wykonawca  spełnia  warunek  posiadania  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował min 1 osobą posiadającą uprawnienia  budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych i  aktualny wpis do 
właściwej izby
zamawiający  nie  będzie  wymagał  potwierdzenia  spełniania  warunku  w  zakresie  potencjału 
technicznego

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.



3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu. 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał nr 1do SIWZ)
A.2)  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  z  art.  22  ust.  1  Prawa  zamówień 
publicznych (zał nr 2 do SIWZ)
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 
Prawa zamówień publicznych (zał nr 3 do SIWZ)
A.4) wzór umowy. (zał nr 4 do SIWZ)
A.5) kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót (zał nr 6 do SIWZ)

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 
Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  
jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru  lub ewidencji  w celu  wykazania  braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,  o ile nie 
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W sytuacji  kiedy Wykonawca należy do grupy kapitałowej  w załączniku nr  1  do SIWZ dokonuje 
wykreślenia pkt. 6 oraz dołącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) 
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Koncesja, zezwolenie lub licencja.
Nie dotyczy 
C.2) Wykaz robót budowlanych 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 i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające wykonanie min. 1 plac zabaw  o wartości 
nie mniejszej niż 30000,00 zł. Dokumenty (poświadczenia), mają potwierdzać że te roboty zostały wykonane 



należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
C.3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór zał nr 5 do SIWZ).

D.) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy  
Pzp, należy złożyć oświadczenie z pkt. A2)

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1)  Zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w pkt.  B.1),  B.3),  B.4),   składa  dokument  lub  dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
2) nie  zalega z uiszczaniem podatków,  opłat,  składek na ubezpieczenie  społeczne i  zdrowotne albo że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.
E.2)  Jeżeli  w miejscu  zamieszkania  osoby lub  w kraju,  w  którym wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" 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  -  wystawionych nie  wcześniej  niż w 
terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego 
pełnomocnika  do  oferty  należy  załączyć  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  lub  do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A3, B1, B3, B4 dla każdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

H.1)  Jeżeli  wykonawca wykazując spełnienie warunków,  o których mowa w pkt.  C polega na zasobach 
innych  podmiotów  zobowiązany  jest  wykazać,  że  w  stosunku  do  tych  podmiotów  brak  jest  podstaw 
wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  poprzez  złożenie  razem  z  ofertą  dokumentów 
wymienionych w pkt. A.3, B.1, B.3, B.4 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały  
udział w realizacji części zamówienia.
H.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii  poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
"za zgodność z oryginałem".
H.3)  W przypadku  wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w przypadku 
podmiotów, o których mowa w pkt. H.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny 
być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty
H.4)  Oferta,  składane  dokumenty  oraz  oświadczenia  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
H.5)  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski, 
poświadczonym przez wykonawcę.
H.6)  Zamawiający może żądać przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co 
do jej prawdziwości.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z 
wykonawcami 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I niniejszej 



specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem,  iż wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane  faksem każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres 
przetargi.ugjodlowa@wp.pl .
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną  uważa  się  za  złożone  w  terminie,  jeżeli  ich  treść  dotarła  do  adresata  przed  upływem 
wyznaczonego  terminu  i  uzyskały  one  na  żądanie  drugiej  strony-  zwrotne  potwierdzenie  (art.  27  ust.2 
ustawy).  Czynność  potwierdzenia  otrzymanej  informacji  spoczywa  na  adresacie-  sposób  zwrotnego 
potwierdzenia musi być analogiczny do sposobu przekazania informacji. 
Ww. zapis nie dotyczy uzupełniania przez Wykonawców  dokumentów na wezwanie Zamawiającego na 
podstawie  art. 26 ust. 3 ustawy. Wymagane jest  aby dokumenty były  przesyłane pisemnie    tj. pocztą  
tradycyjną, chyba że Wykonawca prześle je  faksem lub pocztą elektroniczną  w celu  złożenia ich w terminie  
oraz za pośrednictwem poczty (pisemnie). 
W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  korespondencji,  faksem  lub  pocztą  elektroniczną  za 
potwierdzenie  otrzymania  przyjmuje  się  wydruk  wysłania  wiadomości.  W  przypadku  gdy  przesłane  za 
pomocą  faksu  lub  poczty  elektronicznej  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  inne  dokumenty  w 
niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić  o ponowne ich przesłanie za 
pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobu.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- w sprawach przedmiotowego zamówienia – Maria Trojan Kierownik Referatu
- w sprawach zamówień publicznych – Elżbieta Stanula referent

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie  wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji  wpłynie do zamawiającego później  niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert  
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 
pkt.  2),  po  upłynięciu,  którego  zamawiający  może  pozostawić  wniosek  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść  zapytań  oraz  udzielone  wyjaśnienia  zostaną  jednocześnie  przekazane  wszystkim 
Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez  ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.ugjodlowa.itl.pl/bip.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone  w  ten  sposób  modyfikacje,  uzupełnienia  i  ustalenia  lub  zmiany,  w  tym  zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ugjodlowa.itl.pl/bip.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i  ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania  Wykonawców  wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną  częścią  specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia  i  będą  wiążące  przy  składaniu  ofert.  Wszelkie  prawa  i  zobowiązania 
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  nie  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
Zamawiający  zamieści  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania 
ofert  o  czas niezbędny na wprowadzenie  zmian w ofertach,  jeżeli  spełnione zostaną przesłanki  
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie  po  zamieszczeniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenia  o  zmianie  
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o 
zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej .

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
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2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000,00 zł słownie: trzy tysiące 
złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
BS Dębica O/Jodłowa w  Nr 73947510130000010120000110 z adnotacją „wadium - Nazwa zadania" 
2) w  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275) 
sposób  przekazania:  w  przypadku  wyboru  formy  wniesienia  wadium  innej  niż  pieniądz  oryginał 
dokumentu  należy  złożyć  do  dnia  i  godziny  składania  ofert  w  kasie  Urzędu  Gminy  Jodłowa, 
natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć jako załącznik do 
oferty

4. Za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  przelewu  pieniężnego  przyjmuje  się  termin  uznania  na 
rachunku zamawiającego. 

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium 

wykonawca  zostanie  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu,  a  jego  oferta  podlegać  będzie 
odrzuceniu.

IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego.
5.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 

osób  uprawnionych  do  reprezentowania  firmy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia,  załączniki  i  inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi  przez 
zamawiającego  wzorcami  (załącznikami),  zawierać  informacje  i  dane  określone  w  tych 
dokumentach.

7) Poprawki  w  ofercie  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby/  osób 
podpisującej ofertę.

8) Wszystkie  strony oferty  powinny być spięte  (zszyte)  w sposób trwały,  zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.

2.  Postanowienia  dotyczące  wnoszenia  oferty  wspólnej przez  dwa  lub  więcej  podmioty  gospodarcze 
(konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy,  a  pełnomocnictwo  / 
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane 
przez  prawnie  upoważnionych  przedstawicieli  każdego  z  wykonawców występujących  wspólnie 
należy załączyć do oferty.



3) Oferta  winna  być  podpisana  przez  każdego  z  wykonawców występujących  wspólnie  lub  przez 
upoważnionego przedstawiciela.

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

5) Jeżeli  oferta  wspólna  złożona  przez  dwóch  lub  więcej  wykonawców  zostanie  wyłoniona  w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda 
w wyznaczonym terminie  złożenia  umowy regulującej  współpracę tych wykonawców,  podpisanej 
przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż 
termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
2) Koperta /  opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Nazwa zadania"
nie otwierać przed „data i godz. otwarcia ofert"

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składając ofertę podawali nr tel.  fax i  adres e-mail w celu 
szybszego przekazywania zawiadomień oraz informacji.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2013-07-29 do godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Jodłowa
39-225 Jodłowa
Pokój (sekretariat)
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i  
wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-07-29, o godz. 10:45
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Jodłowa
39-225 Jodłowa

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cena ma być obliczona w następujący sposób:
- oferent określi ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego,
- oferent obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji 
przez ilość jednostek przedmiarowych robót 
- oferent zsumuje wartości poszczególnych pozycji, suma ta stanowić będzie cenę oferty netto, która będzie 
podstawą obliczenia kwoty podatku vat, a następnie ceny oferty brutto
2.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, ma być podana w PLN cyfrowo i słownie
3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym 
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Dla każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona ilość punktów wg poniższego wzoru:
ilość punktów = cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 100 pkt.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spośród ofert uznanych za ważne.

XIV.  Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego



1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w 
szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego

5.  O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zamawiający  zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali  się o udzielenie zamówienia -  w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało  
ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli 
zostało ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 
oraz  nie  wykluczono  żadnego  wykonawcy,  możliwe  jest  zawarcie  umowy  przed  upływem  ww. 
terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w 
określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości: 5  % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
BS Dębica O/Jodłowa w  Nr 73947510130000010120000110
z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy -Nazwa zadania" 
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, 
że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275).
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
Najpóźniej w dniu podpisania umowy jednak przed jej podpisaniem w kasie Urzędu Gminy Jodłowa.
5. Zwrot zabezpieczenia: 
5.1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane
5.2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % 
wysokości zabezpieczenia
5.3) Kwota, o której mowa w pkt. 5.2) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady.



6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną 
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień 
publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
2.Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany  umowy zgodnie z art.144 ustawy w tym także w zakresie 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:
Warunki istotne, w szczególności
A. zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku skrócenia terminu realizacji 
inwestycji oraz przedłużenia w przypadku wystąpienia opóźnień  wynikających z:

•przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

•wstrzymania robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem w Dzienniku 
budowy pod warunkiem przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

•działania siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy 
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody 
i utrudnienia w wykonywani przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;

•warunków atmosferycznych: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie 
robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i 
sprawozdań, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 00 C , wiatr 
uniemożliwiający prace maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z 
wyładowaniami atmosferycznymi, opady deszczu trwające bez przerwy co najmniej 4 dni robocze itp.

•niewypałów, niewybuchów;

•wykopalisk archeologicznych;

•odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie 
podziemnych sieci, instalacji i urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

•przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień 
dodatkowych,

•wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności;

B. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych 
przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

C. Zmiany technologiczne  w szczególności:

•konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych  niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji 
gdy  nie zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
projektu;

•odmienne niż przyjęte w dokumentacji warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci, 
instalacji i urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujące niemożliwością 
wykonania  przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych;

•konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

D. Zmiany wynikające z konieczności poprawiania omyłek i błędów projektowania inwestycji

E. Zmiany podwykonawców

F. Zmiany zakresu rzeczowego 



• Zmniejszenia przedmiotu zamówienia pod warunkiem że z niemożliwych do przewidzenia na etapie 
planowania inwestycji danych wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, 
których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, w takim 
przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia tylko za wykonaną część umowy.

• Wykonanie świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało 
poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy 

• zmniejszenia zakresu rzeczowego w przypadku stwierdzenia przez projektanta braku konieczności 
wykonywania zaprojektowanych robót 

G. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.

Warunki nieistotne, w szczególności:

•wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych;

•zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.);

•zmiany osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy;

•zmiany obowiązujących przepisów prawa;

•inne, które w sposób istotny nie będą ingerować w przedmiot umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki  ochrony  prawnej  (Odwołanie,  Skarga  do  Sądu)  w  niniejszym  postępowaniu  przysługują 

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

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

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

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

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
- wykonawca nie może samodzielnie bez zgody zamawiającego kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert  
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
-  udostępnienie  może  mieć  miejsce  w  siedzibie  zamawiającego  oraz  w  czasie  godzin  jego  pracy  - 
urzędowania
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia wykonawcze oraz Kodeks Cywilny.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1.wzór formularza ofertowego zał nr 1;
2.wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych zał nr 2;



3.wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zał nr 3;
4.wzór umowy zał nr 4;
5.wzór oświadczenia o osobach posiadających wymagane uprawnienia zał nr 5
6.przedmiary robót zał nr 6
7.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
8.dokumentacja projektowa 

            Wójt Gminy 
          Robert Mucha 
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