SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej
oraz małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”
ROZDZIAŁ 1
ZAMAWIAJĄCY:
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
ROZDZIAŁ 2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA OGÓLNE:
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw.
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówień publicznych.
2.3 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843) zwana dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”,
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).
2.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach)
terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa Pzp" lub „Pzp”, - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
2) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) „Zamawiający” - Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
4) „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,
5) „zamówienie” - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 3
niniejszej SIWZ,
6) „postępowanie” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ.
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ROZDZIAŁ 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż urządzeń
dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz małej architektury wraz
z zagospodarowaniem terenu”.
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń
siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery,
tablicy z regulaminem określającym zasady korzystania z terenu i urządzeń, wykonanie
ogrodzenia, nawierzchni poliuretanowej, terenu zieleni i wszelkich prac towarzyszących na
terenie znajduje się przy ulicy Mickiewicza w Strzegomiu - działka nr 630/6, AM-5, Obr.1.
3.3 Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia placu zabaw - nawierzchnia poliuretanowa - 659,9m2
Powierzchnia siłowni - nawierzchnia trawiasta - 276m2
Powierzchnia terenu inwestycji - 1275m2.
3.4 Zakres zamówienia obejmuje m.in. następujące prace:
- demontaż istniejących urządzeń i obiektów małej architektury w całości, demontażu należy
dokonać w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie urządzeń,
- demontaż ogrodzenia i furtek umożliwiający ponowne wykorzystanie,
- usuniecie istniejącej nawierzchni z piasku,
- usunięcie - wykarczowanie ewentualnych konarów drzew (przed bezpośrednim
przystąpieniem do prac należy sprawdzić zakres),
- dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery
i elementów małej architektury (zgodnie z załączoną dokumentacją),
- dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni (zgodnie z załączoną dokumentacją)
- wykonanie nawierzchni trawiastej na terenie siłowni,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw (nawierzchnia poliuretanowa
w obrzeżu zgodnym z zastosowanym systemem, od strony skarpy obrzeże wysokością
dostosowane do terenu osadzone w fundamencie betonowym. Nawierzchnię projektuje się
jako poliuretanową z podbudową, dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania
proponowanego przez wybranego producenta - w dokumentacji podano przykładowe
rozwiązanie),
- wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw jako systemowego wzmocnionego, ogrodzenia
bezpiecznego góra/dół o wys. 1,0 m, furtki szer. 1,1m (dopuszcza się wykonanie
ogrodzenia z siatki w innym systemie),
- zwężenie istniejącego chodnika (należy usunąć część istniejącej kostki betonowej, założyć
obrzeże jako wtopione-obniżone),
- wykonanie terenu zieleni po zwężeniu chodnika przy siłowni,
- dostawa i montaż tablicy z regulaminem określającym zasady korzystania z terenu i urządzeń.
3.5 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji
projektowej, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ oraz w niniejszej SIWZ. Przedmiot
zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, wyżej wymienioną dokumentacją oraz
obowiązującymi przepisami i normami.
3.6 Przedmiar robót, stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ ma charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją
projektową, niniejszą SIWZ oraz z istotnymi postanowieniami umowy. Z uwagi na to,
że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku
wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający
sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy wyceny przedmiotu
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zamówienia. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej, w niniejszej SIWZ oraz w istotnych
postanowieniach umowy a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe
i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę
przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych
w dokumentacji projektowej, w niniejszej SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy
i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało
względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Ewentualny brak, w przedmiarze robót elementów
rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej, niniejszej SIWZ oraz w istotnych
postanowieniach umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie
umownej.
3.7 UWAGA: Przy montażu urządzeń zabawowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać
odpowiednie fundamentowanie, zapewniające stabilność urządzeń oraz ich bezpieczne
użytkowanie (należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenie typu „wieża”).
Zamawiający nie jest w stanie określić fundamentowania urządzenia typu „wieża”, gdyż nie
zna szczegółowych parametrów technicznych urządzenia, które zaoferuje Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania fundamentowania w pełnym zakresie dla
zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia/obiektu.
Przy fundamentowaniu urządzenia typu „wieża” należy uwzględnić głębokości wynikające
z przyjętych przez Wykonawcę obciążeń i parametrów, natomiast przy fundamentowaniu
pozostałych urządzeń należy uwzględnić minimalną głębokość 80 cm.
3.8 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3.9 Wszystkie materiały i urządzenia przed ich zamontowaniem powinny uzyskać akceptację
Zamawiającego. Kolorystykę elementów wykończeniowych należy bezwzględnie poddawać do
akceptacji Zamawiającego.
3.10 Zakupione materiały i urządzenia muszą posiadać właściwości i cechy niezbędne do realizacji
zadania oraz muszą spełniać normy unijne i krajowe. Na każde żądanie Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń
dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
obowiązujących przepisów.
3.11 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.
3.12 Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej użyto nazwy marek (firm), nazwy wyrobów
budowlanych czy technologii lub jakiejkolwiek nazwy identyfikujące producenta, 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. Zamieszczone w Załączniku nr 8 do SIWZ rysunki
urządzeń mają wyłącznie charakter poglądowy i nie określają ściśle wymagań stawianych
zamawianym urządzeniom. Rysunki służą do uszczegółowienia wymagań Zamawiającego
w zakresie funkcjonalności, układu przestrzennego i ogólnego wyglądu tych urządzeń oraz ich
elementów składowych w razie, gdyby część opisowa tego Załącznika nie dość precyzyjnie
określała wymagania Zamawiającego w tym zakresie.
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3.13 Zamawiający nie wprowadza ograniczeń dotyczących udziału Podwykonawców przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
3.14 Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować koszty wykonania zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, podatek VAT, wszelkie koszty w tym również
wszelkie koszty towarzyszące, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3.15 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
w tym na zastosowane konstrukcje, materiały, wyroby budowlane i urządzenia na okres
wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24
miesiące, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, minimum 1 raz do roku, chyba
że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
3.16 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorys,
który stanowił podstawę ustalenia ceny ryczałtowej.
3.17 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 300.000,00 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.
ROZDZIAŁ 4
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ 5
OFERTY WARIANTOWE
5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ 6
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie:
od dnia podpisania umowy do dnia 29.05.2020 r.
ROZDZIAŁ 7
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
7.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
7.2. Spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
7.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
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7.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
7.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dostawę wraz z
kompleksowym montażem elementów wyposażenia placów zabaw i/lub siłowni
zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy
złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz którego dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których
dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia referencji bądź innych dokumentów potwierdzających ich należyte
wykonywanie; ww. referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
zamówienia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
7.3 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.
7.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt. 7.2.3, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.5 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. Wzór zobowiązania
stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7.6 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,
7.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.8 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.4, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
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wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.7.4.
7.10 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.
7.11 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.
7.12 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt. 7.2.3 SIWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub
wszyscy Wykonawcy łącznie.
7.13 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
7.13.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 7.2.3,
7.13.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
7.13.3 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
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).
7.14 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.
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7.15 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.
7.16 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 8
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2 Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 8.1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.
8.3 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty będą niekompletne,
będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
ROZDZIAŁ 9
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:
9.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale
7 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz
z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
9.1.1 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.
9.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 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.
9.1.3 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. 9.1.1.
9.1.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.5 i 7.10, jeżeli Wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
9.2 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
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9.3

9.4

9.5

9.6

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
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 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ), oraz dowodów
określających czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz których dostawy były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych – Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia referencji bądź innych
dokumentów potwierdzających ich należyte wykonywanie; wyżej wymienione referencje
lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) 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. 9.3 lit a).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 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 9.4 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. 9.4 stosuje się.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9.1, 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.
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.
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9.7 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.
9.8 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. 7.5 i 7.10 należy złożyć w formie oryginału.
9.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.
9.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w rozdziale 9 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.
9.11 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.
9.12 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.
9.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach
tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt. 9.7,
9.11 i 9.12 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.
9.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 9.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
ROZDZIAŁ 10
PODWYKONAWCY
10.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (należy podać zakres
zamówienia, wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwę i adres podwykonawcy lub
podwykonawców.
10.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie
podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany
będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących
podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat
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nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
części zamówienia.
10.3 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ 11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
11.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
11.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
11.3 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 9 SIWZ (również składanych w wyniku
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których wymagana jest wyłącznie
droga pisemna.
11.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
11.5 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu
lub adres poczty elektronicznej, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
11.6 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom
Fax: (74) 8551-524
e-mail: osir@osir.strzegom.pl
11.7 Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan
Paweł Mosór, e-mail: pawel.mosor@osir.strzegom.pl, tel. (74) 8551-524.
11.8 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
11.9 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.
11.10 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.
11.11 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.
11.12 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian,
jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
11.13 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
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ROZDZIAŁ 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert,
określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 6.000,00 zł.
12.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 z późn. zm.).
12.3 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., Nr konta: 98 1090 2343 0000 0001 3585 0989,
z dopiskiem: „Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz
małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
12.4 Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to
wadium składanego w każdej z możliwych form.
12.5 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.
12.6 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.
12.7 Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na
rzecz osoby trzeciej.
12.8 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poręczenia).
12.9 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
ROZDZIAŁ 13
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1 Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu
składania ofert.
13.3 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
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związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 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 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14.4 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
14.5 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
14.6 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez Wykonawcę.
14.7 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.
14.8 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.
14.9 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.
14.10 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
14.11 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
14.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę.
14.13 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”.
14.14 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. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ). 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.
14.15 Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
14.16 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
14.17 Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 1 do SIWZ,
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b) oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 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 7.5. i 7.10, jeżeli Wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
14.18 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej
oraz małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”.
nie otwierać przed 13.11.2019 r. godz. 12:00

ROZDZIAŁ 15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 9 należy złożyć w terminie do dnia
13.11.2019 r. do godziny 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom - biuro.
15.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
15.3 Oferta złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 15.1, zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
15.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom - biuro.
Otwarcie ofert jest jawne.
15.5 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.
15.6 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. 14.18 z dodatkowym
oznaczeniem „ZMIANA".
15.7 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
ROZDZIAŁ 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16.1 Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
16.2 Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać wszelkie
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
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16.3 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
16.4 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.
16.5 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
16.6 Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
16.7 Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować koszty wykonania zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, podatek VAT, wszelkie koszty w tym również
wszelkie koszty towarzyszące, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
16.8 W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie 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 wykonania
przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania.
16.9 Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
ROZDZIAŁ 17
KRYTERIA OCENY OFERTY
17.1 Oferty, które nie zostały odrzucone, zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu
o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - 60%
2) Gwarancja - 40%
17.2 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 uzyska za wszystkie kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyska za kryterium Cena.
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyska 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”.
17.3 Zasady oceny za kryterium „Cena”.
Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w 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
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17.4 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 24 miesiące - 0 pkt
Gwarancja 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 24 miesięcy lub
nie podanie (wpisanie) gwarancji w formularzu oferty, spowoduje odrzucenie oferty.
ROZDZIAŁ 18
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
18.1 Na wykonanie zamówienia zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 7 do
SIWZ.
18.2 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.
18.3 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.
18.4 Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument potwierdzający
wniesienie zabezpieczenia należytego umowy.
ROZDZIAŁ 19
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 z późn. zm.).
19.3 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 w tym również roszczeń z tytułu kar umownych
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i nieusunięcia lub
niewłaściwego usunięcia wad oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
19.4 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.
19.5 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.
19.6 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.
19.7 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., Nr konta: 98 1090 2343 0000 0001 3585 0989,
z dopiskiem: „Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz
małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”.
19.8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
19.9 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.2.
19.10 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
ROZDZIAŁ 20
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
20.1 Wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
20.2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,
na warunkach, o których mowa w pkt. 20.1 z uwzględnieniem postanowień wynikających
z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
20.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
ROZDZIAŁ 21
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
21.1 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 Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
21.2 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.
ROZDZIAŁ 22
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
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22.2 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.
22.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp,
po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
ROZDZIAŁ 23
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.
Adres: ul. Adama 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. jest Pani
Jolanta Pawlak. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
adres e-mail: jolka.pawlak52@wp.pl, numer telefonu: (74) 8551-524.
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. „Montaż urządzeń dla
potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz małej architektury wraz z zagospodarowaniem
terenu”, 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.
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ROZDZIAŁ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE, INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
24.1 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny.
24.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
24.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
24.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
24.6 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
dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw.

ROZDZIAŁ 25
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
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 dostaw.
Załącznik Nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.
Załącznik Nr 7 - Wzór umowy.
Załącznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa.
Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót.

18

