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1 ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Zamawiającym jest:  Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni, reprezentowany przez Dyrektora Judytę 

Śliwińską  

1.2. Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia  

PL 13 1440 1026 0000 0000 0033 5312 

NIP: 958-13-13-141 

tel. (0 58) 625-57-09 

fax (0 58) 625-57-08 

e-mail sekretariat@zs11gdynia.eu 

1.3. Godziny urzędowania 800 – 1500 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) 

 

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 
euro. 

 

3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 11 w Gdyni w 

ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 
 

CPV: 

45112210-0 – prace niwelacyjne 

45214100-1 – nawierzchnia bezpieczna, obrzeża betonowe 

37535200-9 – wyposażenie placu zabaw 

45236250-7 – założenie trawnika 

 

Zakres prac związanych z wykonaniem placu zabaw obejmuje: 

Przygotowanie terenu pod budowę: 

- prace niwelacyjne 

Wykonanie nawierzchni: 

- wykonanie podsypki piaskowej 

- wykonanie warstwy tłucznia kamiennego 

- wykonanie warstwy miału kamiennego 

- wykonanie nawierzchni amortyzującej 

Roboty wykończeniowe: 

- dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw 

- wykonanie trawnika i architektury zielonej 

- wykonanie ogrodzenia 

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Załącznikiem nr 7 do SIWZ jest dokumentacja projektowa zawierająca rysunki obrazujące graficznie 

zestawienie poszczególnych elementów wyposażenia placów zabaw jakie należy przyjąć do 

wyceny w ofercie. 

Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i 

wielkością do przedstawionych w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne przedstawionym w załączniku nr 7 do SIWZ. Za rozwiązania 

równoważne Zamawiający uzna takie urządzenia, które spełniać będą te same funkcje, co 

wymagane przez Zamawiającego. W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących zbliżonego 

wyglądu lub funkcjonalności danych urządzeń należy złożyć zapytanie do Zamawiającego 

celem wyjaśnienia wątpliwości. 

Jeśli w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ zostały wprowadzone nazwy 

własne materiałów lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub 

produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i 

produkty nie gorszych parametrów technicznych (wytrzymałościowych, jakościowych lub 

innych) charakteryzujących dany materiał lub produkt. 

Realizacja zadania wymaga sprawdzenia stanu istniejącego terenu przed rozpoczęciem prac. 

Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 

bezpieczeństwa ich użytkowania oraz muszą być zgodne z założeniami rządowego 
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programu „Radosna Szkoła”. Przyjęte przez Wykonawcę materiały muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i muszą spełniać wymagania Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 

– dokumentacja projektowa – załącznik  nr 7, 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8, 

3.3. Wykonawca udzieli nie mniej niż:  

- 36 miesięczną gwarancję na zainstalowane na placu zabaw urządzenia zabawowe, 

- 60 miesięczną gwarancję na wykonaną nawierzchnię 

Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.  

 

4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2014 roku 

 

5 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU  

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”.  

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca winien złożyć: 

5.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2), 

5.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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,  

5.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt od 9.2.2 do 9.2.4 - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

5.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem.  

5.5 Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią 

przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy.  

5.6 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego 

Wykonawcę.  

 

6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

art.22 ust. 1 tj.: 

6.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania danej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

6.1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie;  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną 
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polegającą na dostawie i montażu urządzeń zabawowych o wartości netto minimum 

20.000,00 zł oraz co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę nawierzchni 

syntetycznej lub o podobnym charakterze robót co przedmiot zamówienia o wartości netto 

minimum 60.000,00 zł każda.  

6.1.3 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli które posiadają następujące 

uprawnienia: 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 

(Dz.U.2013.1409 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008.63.394). 

6.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca:  

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

  

6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 

6.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców 

nie może podlegać wykluczeniu. 

6.4 Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.  

 

7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

7.1 W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, 

następujące dokumenty: 

7.1.1 oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez 

Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu 

ofertowym).  

7.1.2 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, o treści 

odpowiadającej załącznikowi nr 4, wraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne 

dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród najważniejszych robót, 

potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć roboty na potwierdzenie warunku, o 

którym mowa w pkt. 10.1.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane, wskazane w wykazie, 

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez 

wykonawców. 
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7.1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści 

odpowiadającej załącznikowi nr 5.  

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez 

wykonawców.  

7.1.4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu ofertowym);  

7.1.5 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. 

7.1.6 pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów – o treści 

odpowiadającej załącznikowi nr 6.  

7.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 

warunku.  

 

8 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

8.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie 

wypełniony formularz ofertowy -  o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 

8.2 Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 

8.2.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5 i Rozdziału 7 

SIWZ. 

8.2.2 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 

zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  

8.2.3 Kosztorys ofertowy. 

8.2.4 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

8.2.5  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

 

9    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

9.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

9.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

9.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.4 Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz 

podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania 

Wykonawcy. 

9.5 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 

uniemożliwiający ich dekompletację. 

9.6 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe 

zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 
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9.7 Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej 

następująco:  „Zespół Szkół nr 11 w Gdyni  

ul. Porębskiego 21 81-185 Gdynia, sekretariat   

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną na  wykonanie placu zabaw  

przy Zespole Szkół nr 11 w Gdyni w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 
Nie otwierać przed 19.08.2014 r. godz.10:00”. 

9.8 Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w punkcie 13.7, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź 

przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 

9.9 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

9.10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9.11 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub 

wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej 

„Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 13.7. 

9.12 Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.  

9.13 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub przez te podmioty.  

9.14 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9.15 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

10 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

10.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (na numer podany w rozdziale 1) 

10.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

10.3 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej. 

10.4 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 

 

11 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Judyta Śliwińska stanowisko służbowe - dyrektor, tel. 58 625 57 09 w godz. 900-1500 

w zastępstwie:  

Wiktor Gołyszny stanowisko służbowe – kierownik gospodarczy, tel. 606-805-159 

 

12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

  Wnoszenie wadium nie jest wymagane 

 

13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1 Termin związania ofertą wynosi  30 dni. 
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13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

14 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1 Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2014 r., godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół 

Szkół Nr 11 w Gdyni adres: ul. Porębskiego 21 81-185 Gdynia w sekretariacie.  

14.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.08.2014 r., godz. 10:00 w  siedzibie 

Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni, adres: ul. Porębskiego 21 81-185 Gdynia w 

gabinecie dyrektora. 

14.3 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie 

złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

14.4 Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.   

 

15 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

15.1 Cenę oferty  należy podać w wartości netto i brutto.  

15.2 Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego 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. 

15.4 Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który 

należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

(stanowiących zał. Nr 7 i 8 do SIWZ) z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w Rozdziale 3. 

15.5 Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie  

przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz 

ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. 

15.6 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

15.7 Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone w 

niniejszej specyfikacji. 

15.8 Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe należy 

wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji 

kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek 

przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.  

15.9 Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma 

obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w 

oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne 

koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez 

Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z 

wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy 

wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

15.10 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 

Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy  wymagane jest bardzo 

szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków 

wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

15.11 Koszty bezpośrednie, o których mowa w punkcie 19.11 niniejszego rozdziału, uwzględniać 

będą w szczególności: 

a. koszty robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu w tym płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 

wynagrodzeń 

b. koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 

kosztorysu (wraz zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca 
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ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub poprzez  miejsca składowania na 

placu budowy 

c. koszty najmu/utrzymania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej 

pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu 

i demontażu po zakończeniu robót 

15.12 Koszty ogólne budowy, o których mowa w punkcie 19.11 niniejszego rozdziału, uwzględniać 

będą w szczególności: 

a. koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 

zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od wynagrodzeń 

b. wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę 

c. koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego  

d. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz 

oświetlenie placu budowy, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 

deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia 

e. koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi  

pozostałych, nie kwalifikowanych jako środki trwałe 

f. koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i 

obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych 

g. koszty pomiarów geodezyjnych i obsługi geotechnicznej, 

h. koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich 

utrzymaniem i rozbiórką 

i. koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 

specyfikacjach technicznych  

j. koszt wcinek w istniejącej sieci wraz z kosztami pomiarów i odbiorów przez 

użytkownika 

k. koszty ubezpieczeń majątkowych budowy 

l. koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót 

m. cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt 

n. koszty ewentualnego sporządzania uzupełniającej dokumentacji, przewidzianej w 

specyfikacjach technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych 

robót na rysunki wykonawcze  

o. koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej  

p. wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi.  

15.13 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów 

firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach Dz.U.2013.21         z 

późniejszymi zmianami)   

15.14 Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie oddzielnych cen dla 

każdego elementu robót (Zbiorcze zestawienie elementów ceny oferty) 

15.15 Wartość netto dla danego elementu, należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich pozycji 

kosztorysu ofertowego, dotyczących tego elementu. 

15.16 Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto. Ustaloną w taki sposób cenę Oferty 

netto Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego. 

15.17 Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości podatku VAT . 

Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego. 

15.18 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone 

jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji 

przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.  
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15.19 Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach 

jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

15.20 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.  

15.21 W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i 

przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych. 

  

16 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

17  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

kryterium:  cena oferty brutto - waga 100 %. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

 

18  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

18.1 O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie 

poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  

18.2 Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który 

stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji. 

18.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób.   

18.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 22.7, jeżeli: 

-  złożono tylko jedną ofertę, 

-  nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

18.5 W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady 

współpracy uczestników postępowania.  

18.6 W przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie 

prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zostaną dostosowane dla takiej osoby. 

18.7 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

 

19   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wnoszenia zabezpieczenia 

 

20   INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA  

20.1 Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o odpłatnym 

charakterze, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego  Wykonawcą a 
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innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.  

20.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. W 

takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części 

zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom.  

20.3 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

prace wykonane przez Podwykonawców.  

20.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt. 10.1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

20.5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

20.6 Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

20.7 Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w pkt. 

24.5, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:  

a) niespełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia;  

b) przewidującego termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 24.6. 

20.8 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 24.7, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

20.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia (Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo).  

20.10 Zamawiający, w terminie określonym w pkt. 24.7, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w pkt. 24.7.  

20.11 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 24.7 uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

20.12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia (Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo), z wyłączeniem umów o podwykonawstwo których wartość jest 

mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie większa  niż 

50.000,- zł.  

20.13 W przypadku, o którym mowa w pkt. 24.12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w pkt. 24.6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20.14 Przepisy pkt 24.1 – 24.13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo.  
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20.15 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku, o którym mowa 

w ust. 143c ustawy.  

 

21  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawa 

zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.  

 

22   INNE POSTANOWIENIA 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy, 

Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Zał. nr 3 – Informacja o przynależeniu lub nie do grupy kapitałowej 

Zał. nr 4 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, 

Zał. nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Zał. nr 6 – Zobowiązanie, 

Zał. nr 7 – Dokumentacja projektowa, 

Zał. Nr 8 – Specyfikacja techniczna i wykonania odbioru robót budowlanych, 

Zał. nr 9 – Projekt umowy. 

 

 

Gdynia, dnia 31 lipca 2014 roku 

SIWZ Sporządził:……………………….. 

 


