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Rozdział 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 

1.1 Zamawiającym jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

REGON: 369419173, NIP: 884-278-94-46 

Adres: ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom 

Strona internetowa: www.osir.strzegom.pl 

Strony internetowa, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.osir.strzegom.pl 

e-mail: osir@osir.strzegom.pl 

Godziny otwarcia biura: Poniedziałek-Piątek: 730-1530 

Tel./ Fax (74) 8551-524 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.4 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do 

robót budowlanych. 

1.5 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 

mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)  

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie” - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2    

niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „Zamawiający” - Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

f) „Wykonawca” - należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, 

g) „DIRT-PARK” - specjalnie przygotowany tor służący do wykonywania różnego typu 

ewolucji przy użyciu roweru BMX lub MTB. 

1.6 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

 

 

Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru 

rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej w Strzegomiu”, polegającego na utworzeniu 

profesjonalnego obiektu do rowerowej jazdy grawitacyjnej, w postaci urządzeń opartych na 

konstrukcji drewnianej i ziemnej, który umożliwi użytkownikom uprawianie dyscypliny 

„dirtjumping” polegającej na oddawaniu skoków i wykonywaniu ewolucji w powietrzu.  
 

2.2 Zamówienie obejmuje budowę toru rowerowego DIRT-PARK na działce nr 1650, AM-15, 

Obr.3 Śródmieście przy ul. Parkowej w Strzegomiu.  

mailto:osir@osir.strzegom.pl
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2.3 Powierzchnia zagospodarowania 2663,53 m2: 
- powierzchnia toru DIRT-PARK 868,26 m2, 

- powierzchnia istniejącego skateparku 854,65 m2, 

- trawa 940,62 m2, 

- ilość przeszkód ziemnych 13 szt.,  

- ilość przeszkód drewnianych: w tym wybicia 5 szt. 
 

2.4 Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. następujące prace: 
w zakresie przygotowania terenu: 

- wytyczenie lokalizacji urządzeń 

- zebranie warstwy humusu pod urządzeniami o konstrukcji ziemnej i drewnianej na odkład 

w celu późniejszego wykorzystania przy przygotowaniu do obsiania skarp urządzeń 

ziemnych trawą 
w zakresie rozbiórki i prac porządkowych: 

- rozbiórka ogrodzenia, schodów od strony boiska piłkarskiego oraz istniejących drewnianych 

elementów konstrukcyjnych, 

- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek, 

w zakresie zagospodarowania terenu (powierzchnia zagospodarowania 2663,53 m2, 

powierzchnia toru DIRT-PARK 868,26 m2): 

- wykonanie elementów zagospodarowania terenu (urządzenia ziemne w postaci hopek 

i band, urządzenia o konstrukcji drewnianej) służących do celów sportowo-rekreacyjnych, 

umożliwiających użytkownikom uprawianie dyscypliny dirt jumping polegającej na 

oddawaniu skoków i wykonywaniu ewolucji w powietrzu, 

w zakresie odwodnienia: 

- wykonanie odwodnienia terenu poprzez wykonanie poprzecznych spadków terenowych, 

w zakresie ogrodzenia: 

- wykonanie nowego ogrodzenia z bramami i furtkami, 

w zakresie konstrukcji wybić i vertwall'a 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

-  kotwienie konstrukcji za pomocą kotew ocynkowanych ogniowo, 

- wykonanie konstrukcji urządzeń zgodnie ze sztuką ciesielską, 

- w konstrukcji „wybicia dużego” wykonanie schowka z przeznaczeniem na narzędzia 

(łopaty, grabie, węże ogrodowe, taczkę itp.), 

w zakresie konstrukcji rampy startowej: 

- wytyczenie lokalizacji fundamentów betonowych, 

- kotwienie słupów za pomocą kotew stalowych typu „H” ocynkowanych ogniowo, 

- wykonanie poszycia konstrukcji, 

- wzmocnienie konstrukcji  

- wykonanie barierek ochronnych w oparciu o drewno strugane 

- wykonanie konstrukcji zgodnie ze sztuką ciesielską, z drewna impregnowanego 
 

2.5 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45422000-1 Roboty ciesielskie 
 

2.6 Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje: 

− prowadzenie robót zgodnie z postanowieniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków Delegatura w Wałbrzychu nr 78/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. (w załączeniu). 

− wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej oraz 

niniejszej SIWZ, 
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− obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

i wykonaniem mapy powykonawczej z potwierdzeniem wniesienia do zasobów geodezyjnych 

(mapa w 3 egz.),  

− organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu 

budowy, 

− sporządzenie planu BIOZ, 

− utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca 

wykonywania robót, 

− uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu 

omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

− doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu 

robót, odtworzenie nawierzchni, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych 

i utylizację odpadów budowlanych, wywiezienie nadmiaru gruntu i ziemi, 

− wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do 

prawidłowego i terminowego ich wykonania (jeżeli będą wymagane), jak np. opłaty za zajęcie 

pasa drogowego, koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty zużycia mediów i inne 

koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia, 

− przed przystąpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym uzyskanie zgody na zajęcie 

pasa drogowego (jeżeli będą wymagane), z uwzględnieniem wszystkich formalności, których 

należy dopełnić w tym zakresie, jak np. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
 

2.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za testowanie i weryfikację 

zaprojektowanych kształtów przeszkód toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii 

czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie lokalizacji, wysokości względem 

przeszkód toru oraz samo ich wykonanie może ulec zmianie ze względów bezpieczeństwa oraz 

polepszenia właściwości jezdnych toru. 
 

2.8 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji 

technicznej stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ oraz niniejszej SIWZ, które stanowią 

podstawę do sporządzenia oferty. 
 

Na dokumentację techniczną składają się:  

-  projekt budowlano-wykonawczy,  

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

-  decyzja nr 264/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Starosty Świdnickiego o pozwoleniu na budowę, 

oraz decyzja nr 377/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Starosty Świdnickiego o przeniesieniu 

decyzji nr 264/2018 z dnia 5 marca 2018 r. na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

w Strzegomiu,  

- postanowienie nr 78/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu. 
 

2.9 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją oraz 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w 

dokumentacji i SIWZ, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą  traktowane jako roboty dodatkowe 

i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 
 

2.10 Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, należy traktować jako element 

dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić 

podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. 
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2.11 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia do sprawowania tej 

funkcji.  
 

2.12 Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Działka zlokalizowana jest w granicy 

oraz częściowo w obszarze obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego układu 

urbanistycznego przedmieścia średniowiecznego miasta.  
 

2.13 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 

i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji 

i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić 

gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na 

okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane.  
 

2.14 Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczone projekty są kompletne. 

Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót 

budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej 

weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót 

budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i  sztuką 

budowlaną. 
 

2.15 Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania firmy 

i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów 

z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być 

zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji  z innymi 

elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia 

rozwiązania zamiennego w porozumieniu z Projektantem. 
 

2.16 Wszystkie materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.17 W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub 

zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale 

również te, które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale w domyśle są niezbędne dla 

prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego 

prawidłowego funkcjonowania. 
 

2.18 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, 

w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za realizację zadania. 
 

2.19 W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
 

2.20 Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad realizacją robót. 
 

2.21 Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie 10 dni dostarczy harmonogram rzeczowo-

terminowo-finansowy, który stanowić będzie Załącznik do umowy z Zamawiającym. 
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2.22 Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu 

umowy kosztorys zawierający stawki robocizny i wysokość narzutów w oparciu o który 

obliczona została cena ofertowa. 
 

2.23 Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru 

końcowego kosztorys powykonawczy wykonanych robót w oparciu o kosztorys na podstawie 

którego obliczona została cena ofertowa. 
 

2.24 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie  

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku  

z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż 280.000,00 zł. Ubezpieczenie OC winno 

obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu,  w terminie 

14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej. W przypadku braku polisy 

Wykonawca może złożyć inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym powyżej. 
 

2.25 Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP 

Wykonawca jest zobowiązany posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.). 

Wykonawca sporządzi plan BIOZ. 
 

2.26 Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), wyrobów 

budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jako 

informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie 

wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów 

budowlanych czy technologii, które zapewnią oczekiwane przez Zamawiającego efekty. 
 

2.27 Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować koszty wykonania robót wynikających 

z projektu budowlanego-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

decyzji nr 264/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Starosty Świdnickiego o pozwoleniu na budowę, 

decyzji nr 377/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Starosty Świdnickiego o przeniesieniu decyzji 

nr 264/2018 z dnia 5 marca 2018 r. na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

w Strzegomiu, postanowienia nr 78/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, niniejszej 

SIWZ, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. koszty wszystkich robót 

przygotowawczych i zabezpieczających, koszty utrzymania placu budowy, koszty wywozu 

gruzu lub innych odpadów na składowisko odpadów komunalnych oraz koszty utylizacji 

odpadów, koszty uzyskania uzgodnień branżowych, protokołów badań i sprawdzeń, wszelkie 

opłaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikłe w związku z wykonywanymi robotami. 

Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. 
 

2.28 Zatrudnienie na umowę o pracę. 

         Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) roboty ziemne, 

b) roboty montażowe. 
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2.29 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 

w punkcie 2.28.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

2.30 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.28 

w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - powinna 

jednak zawierać: imię i nazwisko osób, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz 

wymiar etatu; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 
 

2.31 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.28 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.28 czynności. 
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2.32 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

3.1 Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: do dnia 29 listopada 2019 r.  

3.2 Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w terminie do 14 dni od daty przekazania 

terenu budowy. 

3.3 Przez zakończenie realizacji zadania należy rozumieć datę dokonania pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru. 

 

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
 

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie. 
 

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie. 
 

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:   

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję 

kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą 

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z  art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) 

oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów.  

b) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 

1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

toru rowerowego obejmującego swoim zakresem wykonanie toru ziemnego wraz 

z urządzeniami opartymi na konstrukcji drewnianej o wartości nie mniejszej niż 

280.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100 ). 
 

Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 



 

9 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 4.4 wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 
 

4.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5  

pkt 1 ustawy Pzp, 

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 
 

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
 

4.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki  

określone w pkt. 4.2.3 SIWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub 

wszyscy Wykonawcy łącznie.  
 

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

            w  pkt 4.2 

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 

4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 

z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 



10 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498) 
 

4.9 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 

nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 

4.10 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 
 

4.11 W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 
 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku 

Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4, jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
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5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 
 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 

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

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

b) wykazu prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ); 
 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik                   

nr 6 do SIWZ). 

d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach 

podmiotu trzeciego - o których mowa w pkt. 5.3 lit a). 
 

5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 lit a) 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, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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 5.4 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w 

pkt 5.4 stosuje się. 
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5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 5.1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości,   Zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia lub do  

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

5.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
 

5.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 
 

5.8 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 
 

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 
 

5.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone  

w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 
 

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/ 

podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega 

na podstawie pełnomocnictwa. 
 

5.12 Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką  

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 
 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 
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oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, 

należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie 

poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie 

poświadczanych stron. 
 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

6.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, 

określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 3.000,00 zł.  

6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 2019 r., poz. 310). 

6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

zamawiającego: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom.  

SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Strzegom Nr 98 1090 2343 0000 0001 3585 0989 

w tytule: wadium na budowę toru rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej  w Strzegomiu.  

          Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się 

na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6.5 Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to 

wadium składanego w każdej z możliwych form. 

6.6 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem 

terminu składania ofert. 

6.7 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ……….. - do dnia ………..", 

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 

6.8 Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na 

rzecz osoby trzeciej. 



14 

6.9 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub 

poręczenia).  

6.10 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert. 

 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje  

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7.2 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.3 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.4 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.5 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą     

     być parafowane przez Wykonawcę. 

7.6 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,  

     zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)  

      upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.7 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.8 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.9 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.10 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7.11 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

7.12 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. 

7.13 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, musi wskazać w sposób nie budzący 

wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca musi 

również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. 

zm.). Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do 

dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadają wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 

o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

7.14 Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.  

7.15 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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7.16 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i 3 

do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia), 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4,  jeżeli wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych 

dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi jednoznacznie 

wynikać w szczególności:  

-  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia;  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

7.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający   

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

7.18 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 

21.06.2019 r. do godziny 11:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom - biuro. 
 

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską, 

oznacza to, że oferty w wyznaczonym terminie muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego.  
 

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom - biuro. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

pełna nazwa wykonawcy 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  
ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom 

 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

„Budowa toru rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej  w Strzegomiu” 
 

nie otwierać przed 21.06.2019 r. godz. 11:30 
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8.4 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

www.bip.osir.strzegom.pl informacje dotyczące: 

1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

2) ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach, 

3) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

8.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 7.18 z dodatkowym 

oznaczeniem „ZMIANA". 
 

8.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 
 

8.7 Oferta złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

 

Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

10.1 Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

w określonym terminie wraz  z podatkiem VAT. 

10.2 Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10.3 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10.4 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. 

10.5 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10.6 Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

10.7 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym związanych m.in. z (ale się do nich nie 

ograniczać):  
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1) wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań  

i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w SIWZ i w umowie 

oraz wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat (m.in.: kosztów 

poniesionych na oczyszczanie terenu budowy i okolic przyległych, dróg, chodników 

i wszelkich zanieczyszczeń), ryzyka związanego z wykonaniem robót  i realizacji 

zobowiązań umownych,  

2) robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi, 

3) dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym 

związanymi włączając straty i transport na budowę,  

4) kosztami prób, nadzorów i odbiorów, 

5) kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 

oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,  

6) sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych umową, 

7) maszynami i wszystkimi kosztami z tym związanymi włączając paliwo, energię, części i 

materiały pomocnicze,  

8) wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,  

9) kosztami przeglądów gwarancyjnych, 

10)  kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami 

11) obsługą geodezyjną całości zadania, 

12) kosztami wykonania tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, 

10.8 W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub 

zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale 

również te, które nie zostały szczegółowo opisane, ale są niezbędne dla prawidłowego, 

zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego 

funkcjonowania.  

10.9 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 
 

11.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę zwróci się do 

Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

11.3 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, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
 

12.1   Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1. Cena 60% 

2. Gwarancja 40% 
 

12.2 Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 

kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

 O = C + G,  

gdzie: 

 O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

 C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium Cena 

 G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium Gwarancja 
 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.  
 

Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające wyżej wymienionym kryteriom, przy czym 

oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady 

przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium „Cena” oraz 

maksymalnie 40 pkt w kryterium „Gwarancja”. 
 

Zasady oceny za kryterium „Cena”. 

Punkty za kryterium „Cena" zostaną obliczone w następujący sposób: 
 

           C min. 

C = ------------- x 60 

           C bad 
 

gdzie: 

C- ilość punktów jaką Wykonawca uzyska za kryterium „Cena” 

C min. - cena brutto oferty najtańszej 

C bad. - cena brutto oferty badanej 
 

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium „Cena”. 
 

Zasady oceny za kryterium „Gwarancja”. 

Punkty za kryterium „Gwarancja” zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 

dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Punkty za kryterium 

„Gwarancja" zostaną obliczone w następujący sposób: 

Gwarancja minimum 36 miesięcy - 10 pkt  

Gwarancja 48 miesięcy - 25 pkt 

Gwarancja 60 miesięcy - 40 pkt 
 

Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, 

który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. 

Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji poniżej 36 miesięcy lub nie podanie (wpisanie) 

gwarancji w formularzu oferty, spowoduje odrzucenie oferty. 
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Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  

          najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

www.bip.osir.strzegom.pl. 

13.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, 

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

 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

14.1 Na wykonanie zamówienia zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 7. 

14.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  

     następujących formach: 

15.2.1 pieniądzu; 

15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.2.3 gwarancjach bankowych; 

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.2.5 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 2019 r., poz. 310). 

15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny brutto 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151 ustawy Pzp:  
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1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

15.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

15.6 Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela.  Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne 

i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

zabezpieczenia na każde pisemne żądanie  zgłoszone przez Zamawiającego  i powinien 

zawierać informację, iż udzielona gwarancja stanowi  zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy i obejmuje roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy (w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych kar umownych) oraz roszczenia   

z tytułu rękojmi za wady. 

15.7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom.  

SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Strzegom Nr 98 1090 2343 0000 0001 3585 0989. 

w tytule: Zabezpieczenie na budowę toru rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej 

w Strzegomiu. 

15.8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.9 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt. 15.2.  

15.10 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

 

Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 
 

16.1 Wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

16.2  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,  

na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 
 

17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na 

własnej stronie internetowej www.bip.osir.strzegom.pl 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. 
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17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej www.bip.osir.strzegom.pl. 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

www.bip.osir.strzegom.pl. 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 
 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją") Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  

i dokumentów wymienionych w rozdziale 5 SIWZ (również składanych w wyniku wezwania, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których wymagana jest wyłącznie droga 

pisemna. 

18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, 

podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej 

treścią. 

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym wnioski o wyjaśnienie SIWZ   

należy kierować na adres:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, 

Fax (074) 8551-524, e-mail: osir@osir.strzegom.pl. 

18.6 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Paweł Mosór 

e-mail: pawel.mosor@osir.strzegom.pl. 

 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
 

 

mailto:osir@osir.strzegom.pl
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Rozdział 20 

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO O PRZETWARZANIU 

DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zarząd  Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. A. Mickiewicza 2, 

58-150 Strzegom.  

Strona internetowa: www.osir.strzegom.pl. e-mail: osir@osir.strzegom.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Adama 

Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom jest Pani Jolanta Pawlak. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

tel. (74) 8551-524, adres e-mail: jolka.pawlak52@wp.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa toru 

rowerowego DIRT-PARK przy ul. Parkowej  w Strzegomiu”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

http://www.osir.strzegom.pl/
mailto:osir@osir.strzegom.pl
mailto:jolka.pawlak52@wp.pl


 

23 

 

Rozdział 21 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

21.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

21.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

21.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, 

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy 

robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.  

21.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

21.5 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

21.6  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

 

Rozdział 22  

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty. 

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej. 

Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu robót. 

Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu osób. 

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy. 

Załącznik Nr 8 - Dokumentacja techniczna. 

Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót. 

 


