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ROZDZIAŁ I. Nazwa Zamawiaj ącego  
Przedszkole Miejskie nr 6 w Gliwicach, ul. Młodych Patriotów 10, 44-100 Gliwice 
tel. (0-32) 230 09 39  
tel/ fax.(0-32) 230 09 39  
www.pm6.gliwice.blogspot.com/bip  
Podstawa prawna:  
Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2015 r, poz. 2164 z późniejszymi zmianami - dalej zwanej ustawą Pzp.  
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia  
Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
Rodzaj zamówienia publicznego: robota budowlana  
ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola 

Miejskiego nr 6, przy ul. Młodych Patriotów nr 10 w  Gliwicach”  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45111100-9 – Rozbiórki i demonta że  
45421147-6 - Roboty demonta żowe  
34928220-6 - Elementy ogrodze ń  
Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zadania jest wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego o 

wysokości 1600 mm oraz wysokości 2200 mm z dopasowaniem do istniejącego 

terenu - w wersji ocynkowanej i powlekanej poliestrem - panele wykonane z prętów 

zgrzewanych do rynienek z blachy (jak w dokumentacji projektowej), słupy wykonane 

z profilu 40x60 mm zamknięte zatyczką z tworzywa mrozoodpornego osadzonego w 

gruncie na głębokość ok.700 mm.  

Ogrodzenie wykonać wg projektu wykonawczego załączonego do opracowania.  
 
1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa opis techniczny, STWiOR, przedmiar 
robót (w załączeniu PDF), stanowiące załączniki do SIWZ. Przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Dokumenty 
potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić Zamawiającemu do 
wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.  
2. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów i urządzeń równoważnych. Podane w przedmiarze robót podstawy 
wyceny poszczególnych pozycji są przykładowe, jednak ich zmiana jest 
dopuszczalna jedynie wówczas, gdy obejmuje identyczny zakres robót i materiały o 
jakości nie gorszej niż w pozycji przedmiaru.  
3. Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia zamienne muszą one być 
równoważne jakościowo, estetycznie i gabarytowo tym podanym w SIWZ, po 
uzyskaniu zgody projektanta i inwestora. Jeżeli produkty będą posiadały parametry 
techniczne gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający 



odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp. Jeśli wykonawca 
zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:  
- opis pozycji równoważnych z podaniem producentów artykułów,  
- opis parametrów indywidualizujących zaoferowany towar potwierdzony kartami 
technicznymi wyrobu lub produktu wydanymi przez producenta materiałów i urządzeń 
równoważnych .  
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów 
zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień 
dotyczących treści oferty.  
Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.  
4. Roboty prowadzone będą na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi.  
5. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 24 miesiące 
gwarancji.  
6. Zamawiający pozostawia możliwość wyboru Wykonawcy możliwość dokonania 
wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie 
Wykonawca. Wizja lokalna zostanie potraktowana przez Zamawiającego jako 
czynność pomocnicza przy przygotowaniu oferty i nie będzie miała jakiegokolwiek 
wpływu na merytoryczną, ani nawet formalną ocenę oferty.  
7.Oferta musi obejmować całość zamówienia  
8.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  
9.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  
10.Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej,  
11.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,  
12.Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej,  
13.Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  
14.Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne,  
15.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia,  
16.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  
Kwotę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) Wykonawca podaje w formularzu 
ofertowym, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1. Wykonawca w 
przedstawionej wycenie zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów 
prac, które niezbędne są do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ 
oraz z dokumentacją projektową.  
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłuższy niż do 25 sierpnia 2016r roku. 
Uwaga! Przekazanie frontu robót nastąpi nie wcześniej niż 07.06.2016r.  
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków  
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy 
PZP dotyczące:  
1. Posiadania uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 
czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek posiadania takich 
uprawnie ń.  
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie 
spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 



uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży w 
tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  
2. Posiadania niezb ędnej wiedzy i do świadczenia.  
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie 
spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 
wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone:  
- co najmniej 2 roboty o charakterze ogólnobudowlany, w tym związane z 
wykonywaniem robót ziemnych, fundamentowych lub konstrukcji stalowych. 
Faktyczna wartość wymaganej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 
150.000,00 zł brutto.( wykaz robót - zał. nr 6)  
UWAGA!  
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
3. Dysponowania potencjałem technicznym i osobami z dolnymi do wykonania 
zamówienia.  
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie 
spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący 
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, a mianowicie:  
- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  
Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień (wykaz osób zał. nr 8 do SIWZ)  
UWAGA!  
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 



zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do 
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
4.Nie podleganiu wykluczeniu z post ępowania o udzieleniu zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.  
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli złoży 
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - 
zał. nr 3 do SIWZ .  
ROZDZIAŁ VI. Wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu  
1.W celu oceny spełniania przez Wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 
22. ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj ący żąda dostarczenia nast ępujących 
dokumentów:  
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ ,  
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - 
załącznik nr 6 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 
robót, z zakresu opisanego w rozdz. V pkt 2 SIWZ, określających, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Dowodami, o których mowa powyżej, są:  
- poświadczenie wykonania ,  
- inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia  
c) Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży w tym zakresie 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ), z zakresu opisanego w rozdz. V pkt 3. 
SIWZ  
2.Wykonawca mo że polega ć na wiedzy i do świadczeniu oraz potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówien ia lub zdolno ściach 
finansowych innych podmiotów, niezale żnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków .  
a) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby 
(rodzaj i ilość), wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków 
prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami.  
3.W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post ępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 u stawy Pzp Zamawiaj ący 
żąda dostarczenia nast ępujących dokumentów:  
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia – zał. nr 3 do SIWZ,  



b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,  
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert,  
e) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy w rozdz. VI pkt. 3 (a-d)  
4.Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej.  
a) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o 
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 4 do SIWZ.  
5.Informacja dla Wykonawców, którzy maj ą siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt b), c) 
oraz d) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzający, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,  
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
d) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  
ROZDZIAŁ VII. Wykonawcy wyst ępujący wspólnie/Konsorcjum  
1. Możliwość złożenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców wynika wprost z art. 
23 ust 1 ustawy PZP. Podmioty występujące wspólnie w ramach konsorcjum 
występują jako jeden podmiot w stosunku do zamawiającego.  
2. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, 
Zamawiający wymaga, aby w formularzu ofertowym zostały wymienione z nazwy 



wszystkie firmy wchodzące w skład wykonawcy występującego wspólnie / 
konsorcjum.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim 
wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
5. Warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (tzw. 
podmiotowe-pozytywne) mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkie podmioty 
wspólnie ubiegające się o zamówienie (tzw. suma potencjałów wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  
6. Brak przesłanek negatywnych, będących podstawą do wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia musi wykazać oddzielnie.  
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu może złożyć 
Pełnomocnik w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o 
zamówienie.  
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania powinno zostać 
złożone oddzielnie przez każdy podmiot wspólnie ubiegający się o zamówienie lub 
przez swojego Pełnomocnika w imieniu każdego z nich.  
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
zmówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą 
współpracę.  
ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania  się Zamawiaj ącego z 
Wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z Wykonawcami  
1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, faksem na nr 32 230 09 39 lub 
drog ą elektroniczn ą na adres www.  sekretariat@pm6.gliwice.eu  
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu, drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu do ich złożenia. W takim przypadku każda ze stron, 
na żądanie drugiej strony, ma obowiązek potwierdzić fakt ich otrzymania.  
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań i 
wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania.  
4. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące treści SIWZ w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający umieszcza na 
stronie internetowej zamawiającego www.pm6gliwice.blogspot.com/bip  
5. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami celem 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.  



6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten 
sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej 
www.pm6gliwice.blogspot.pl/bip  
7. Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z 
Wykonawcami:  
1) p. Mariola Jugowiec  
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami  
ROZDZIAŁ IX. Wadium  
1.Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości : 6.000,-zł (sł.: sześć tysięcy 
złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert tj. w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23.05.2016 r. do godz. 9:30  
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).  
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na 
wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 50 1050 1230 1000 0023 5302 5865.  
4.Wniesienie wadium w pieni ądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na 
rachunek zamawiaj ącego nast ąpi przed upływem terminu składania ofert.  
5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o 
których mowa wyżej należy złożyć w Dziale Księgowości PM6, natomiast do oferty 
należy załączyć ich kserokopię.  
6.Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z 
warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.  
7.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 3 i 4 ustawy – Prawo 
Zamówień Publicznych.  
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po 
jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2pkt.3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.  
9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  
ROZDZIAŁ X. Termin zwi ązania ofert ą  



1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 
ustawy Pzp .  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  
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 60 dni.  
4.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
5.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
6.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium.  
ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowywania ofert  
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:  
a) załącznik nr 1 – formularz ofertowy,  
b) załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu  
c) załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,  
d) załącznik nr 4 – informacja/oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  
e) załącznik nr 6 – wykaz wykonanych zamówień  
f) załącznik nr 7 – podwykonawcy (jeżeli dotyczy)  
g) załącznik nr 8 - wykaz osób  
h) załącznik nr 9 – informacja o powstaniu obowiązku podatkowego  
i) dokumenty, o których mowa w rozdz. V, VI  
j) dowód wniesienia wadium  
Do oferty należy dołączyć wszelkie niezbędne oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana 
czytelnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.  
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawców.  
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.  
6. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 26 
ust. 2b ustawy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane 
jest załączenie aktualnego dokumentu uprawniającego do reprezentowania 
Wykonawcy lub tych podmiotów (składania podpisów w imieniu Wykonawcy lub tych 
podmiotów).  
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty, o 
ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. 



Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii 
poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.  
7. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 
stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza 
się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez 
Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą 
podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentacji w obrocie 
gospodarczym Wykonawcy.  
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby (osób) podpisującej ofertę.  
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób 
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.  
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
11. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.  
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
14. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP wszystkie oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
15. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie lub oddzielone w złożonej ofercie, opatrzone 
klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania – tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy PZP.  
16. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres 
Zamawiającego.  
17. Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:  
 
OFERTA PRZETARGOWA  
na wykonanie zadania pod nazwą  

„Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskieg o nr 6, przy ul. 

Młodych Patriotów nr 10 w Gliwicach.” 
NIE OTWIERAĆ PRZED 23.05.2016 r. godz. 9:30  

18. Zaleca się by w lewym górnym rogu koperty znajdowała się pieczęć firmowa 
wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.  
ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem 
podatku VAT i słownie. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z 
formularzem ofertowym: Cena ofertowa (ryczałtowa) = cena netto + podatek V AT.  
2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
3. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie ryczałtowej 
podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.  
4. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z 



tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy 
związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem 
robót.  
5. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne Wykonawcy 
za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót 
budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich 
realizacji.  
6. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego 
zaoferowanego w niniejszym przetargu nieograniczonym, chociażby w czasie 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.  
7. Za sporządzenie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada 
wyłącznie Wykonawca.  
8. Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne, 
chociażby nie zostały one ujęte w pozycjach przedmiarowych np. koszt utylizacji 
odpadów itp.  
9. Z uwagi na formułę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawcy są zwolnieni z 
obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty w niniejszym przetargu 
nieograniczonym.  
10. Zamawiający zastrzega jednak, że przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego będzie żądał przedłożenia dokumentu w postaci kosztorysu 
ofertowego wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza.  
11. Nie przedłożenie przez wybranego Wykonawcę kosztorysu ofertowego - pomimo 
wezwania Zamawiającego - będzie równoznaczne z odmową Wykonawcy podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
12. Wykonawcy, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:  
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o podatku od towarów i usług,  
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT,  
zobowiązani są poinformować Zamawiającego o tym, że wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 
przedmiotu umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.  
ROZDZIAŁ XIII. Kryteria oceny ofert. Wybór najkorzy stniejszej oferty  
1. Zamawiający dokona oceny ofert.  
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i 
ich wagą:  
a) kryterium: cena oferty brutto - waga 99 %  
b) termin wykonania - waga 1%  
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po 
uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.  
4. Punkty będą przyznawane wg następującej zasady:  
a) Najniższa cena otrzyma 99 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty będą 
pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium. W 
pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według 
następującego wzoru:  
 



             cena oferowana minimalna brutto  
Cena = --------------------------------------------------- 99 pkt x 100 %  
                 cena badanej oferty brutto  
 
b) termin wykonania: 1%  
Liczba punktów zostanie obliczona następująco:  
- za wykonanie do 25 sierpnia 2016 roku - 0 pkt.  
- za skrócenie terminu wykonania - 1 pkt.  
ROZDZIAŁ XIV. Miejsce oraz termin składania i otwar cia ofert  
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok.nr 1  
Termin składania ofert upływa 23.05.2016 r. o godz. 9:30  
Oferty zostaną otwarte w dniu 23.05.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego – pokój nr 1  
ROZDZIAŁ XV. Ogłoszenie wyników przetargu  
Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
www.pm6gliwice.blogspot.com/bip  
Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostaną wszyscy 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.  
ROZDZIAŁ XVI. Informacja o formalno ściach, które powinny zosta ć dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie z amówienia publicznego  
Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności:  
a) w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do 
realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę z 
podwykonawcą lub jej projekt, wraz ze wskazaniem części robót powierzonych do 
wykonania,  
b) wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki 
cywilnej lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron regulującą 
ich współpracę,  
c) przedstawi zamawiającemu kosztorys ofertowy przed zawarciem umowy  
d)przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi kopię uprawnień budowlanych 
osób wskazanych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby 
samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza 
granicami RP wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ zgodnie z ustawą z 
dnia 18.03.2008 r. o zasadach przyznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich UE (Dz.U. nr 63, poz.394)  
ROZDZIAŁ XVII. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy  
1. Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
ROZDZIAŁ XVIII. Zawarcie umowy  
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę 
najkorzystniejszą. Wykonawca winien zapoznać się ze wzorem umowy stanowiącym 
zał. nr 5 do SIWZ. Strony podpiszą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo 10 dni 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 
Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.  
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  



4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
5. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z 
wymogami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku:  
a) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy a 
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,  
b) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy oraz 
uczestniczących w wykonaniu zamówienia – po akceptacji zamawiającego  
d) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 
identyfikacyjnych,  
e) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji 
przez Zamawiającego,  
f) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),  
g) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów 
umownych,  
h) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania 
rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z 
zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić 
maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia,  
i) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez 
możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem 
wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy PZP.  
j) możliwość zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do zaoferowanych w 
kosztorysie ofertowym nie wymaga zmiany umowy i może nastąpić po pisemnej 
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru przy bezwzględnym zachowaniu zasady, 
iż zaoferowane materiały muszą być co najmniej takie jak wymagane w dokumentacji 
projektowej pod względem jakości  
k) zmiana w zakresie przedmiotu umowy oraz w zakresie wynagrodzenia w 
przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
zamówienia  
l) wystąpienia robót dodatkowych od których uzależnione jest wykonanie zamówienia 
podstawowego  
6. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie 
wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na 
wynik postępowania.  
ROZDZIAŁ XIX. Informacje dotycz ące proponowanych podwykonawców  
1. Na podstawie art. 36a oraz 36b ustawy PZP, Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
Podwykonawcom- zał. nr 7 do SIWZ ( złożyć jeżeli dotyczy) na zasadach 
określonych w rozdziale XVI.  
2. Brak złożenia przez wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie 
Zamawiający uzna za niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia przewidzianych 
do podwykonawstwa, czyli zamiar wykonania przez wykonawcę niniejszego 
zamówienia siłami własnymi.  
ROZDZIAŁ XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących 
Wykonawcom w toku post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 



szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym 
wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  
3. Środkami ochrony prawnej są:  
a) odwołanie,  
b) skarga do sądu.  
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  
c) odrzucenia oferty odwołującego.  
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
8. Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 
VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
ROZDZIAŁ XXI. Postanowienia ko ńcowe  
1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych 
zasad:  
a) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,  
b) Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia,  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
Integraln ą częścią specyfikacji s ą następujące załączniki :  
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,  
- załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,  
- załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o 
których mowa w art. 24 ustawy PZP,  
- załącznik nr 4 – informacja/oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  
- załącznik nr 5 – projekt umowy,  
- załącznik nr 6 – wykaz wykonanych zamówień  
- załącznik nr 7 – podwykonawcy  
- załącznik nr 8 - wykaz osób  
- załącznik nr 9 - informacja o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego  
- załącznik nr 10 - przedmiary robót  
- załącznik nr 11- projekt wykonawczy  
 
Gliwice, dnia 09.05.2016r.  
                                                                                             Zatwierdzam:  
 
                                                                                 ……………………………… 
                                                                                  Dyrektor  Mariola Jugowiec  



Załącznik nr 1 do SIWZ  
……………………………………………  
pieczęć firmowa wykonawcy  
 
Ja/My , niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz  
(Dane Wykonawcy/ Wykonawców ze wskazaniem Lidera Konsorcjum):  
…………………………………………………………..………………………...……………
……..….…………………………………………………………………………….…………
…………….…..……………………………………………………………………………… 
  
Adres…………………………………………………………….……………………………
………….……………………………………………………………………………………… 
 
telefon…………………………………………… 
fax……………………….…………………………  
e-mail ……………………………………………  
 
NIP .......................................................  
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

„Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskieg o nr 6, przy ul. 

Młodych Patriotów nr 10 w Gliwicach”. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
 
Za cenę ryczałtow ą brutto, w wysokości: ……………………………. zł,  
słownie: 
.......................................................................................................................................,  
 
w tym VAT% ..... , kwota VAT ...............................  
( na powy ższą kwot ę składa si ę cena netto + nale żny podatek VAT )  
Uczestnicząc ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie 
zamówienia zgodnie z zakresem i wymogami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy .  
Oświadczamy, że:  
1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia……………………….,   
2. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz we 
wzorze umowy, i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.  
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia.  
4. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i akceptujemy jej postanowienia oraz termin 
realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.  
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert.  



6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy na warunkach wymienionych w siwz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego.  
7. Wymienione roboty wykonamy własnymi siłami w pełnym zakresie* własnymi 
siłami w następującym zakresie ………………………………………………………… 
oraz przy pomocy podwykonawców* w zakresie ………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………... 
8. Oświadczamy, że udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 
umowy.  
9. Akceptujemy wymagane warunki płatności tj. do 30 od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego.  
10. Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot umowy jest zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, SIWZ i załącznikami do SIWZ.  
11. Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do 
stosowania w celu określonym w niniejszym postępowaniu i posiada wszelkie 
wymagania atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.  
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowi ązujemy si ę do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj ącego.  
 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:  
 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj ącym:  
numer telefonu: ………………………………  
numer fax-u ..........................................................................  
e-mail ...................................................................................  
…………………………….dnia …………………….r. 
 
 
 
………………………………….. ………… 
Podpis osób uprawnionych do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 oraz pieczątka /pieczątki  
 



załącznik nr 2 do SIWZ  
……………………………………………  
pieczęć firmowa Wykonawcy  
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust . 1 PZP 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 
……………......................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................ 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn.:  
 

„Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskieg o nr 6,  

przy ul. Młodych Patriotów nr 10 w Gliwicach” 
w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczamy, że spełniamy warunki 
dotyczące:  
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
  
 
 
                                                              .............................................................  

                                                     (data) (podpis Wykonawcy/ osoby                                  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  

 



załącznik nr 3 do SIWZ  
……………………………………………  
pieczęć firmowa Wykonawcy  
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post ępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo  zamówie ń publicznych  
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn.:  
 

„Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskieg o nr 6, 

przy ul. Młodych Patriotów nr 10 w Gliwicach” 

 
W trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że brak jest podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy:  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................ 
(Nazwa i adres Wykonawcy)  
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 
 
 
 
  
.............................. .......................................................................................................  
(data) (podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
 
 
Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także podmioty 
na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy PZP, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.  
 



załącznik nr 4 do SIWZ  
……………………………………………  
pieczęć firmowa Wykonawcy  
 
 

INFORMACJA O PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post ępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówie ń 
Publicznych  

 
Nazwa i adres Wykonawcy :  
........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  
........................................................................................................................................
.........................  
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.:  

„Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskieg o nr 6,  

przy ul. Młodych Patriotów nr 10 w Gliwicach” 
OŚWIADCZAMY, ŻE (zaznaczyć właściwe): 

 
- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej. 
 - należymy do grupy kapitałowej i niżej zamieszczamy listę podmiotów należących 
do tej grupy:  
 

1. ……………………………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
.............................. .......................................................................................................  
(data) (podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 SIWZ  
UMOWA nr ………………..  

 
Zawarta w dniu ……………. w Gliwicach, pomiędzy : Przedszkolem Miejskim nr 6 
w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Młodych Patriotów 10, zwanym dalej 
„Zamawiającym", w imieniu którego działają:  

1.  Mariola Jugowiec - Dyrektor PM6 w Gliwicach  
a  
………………………………………………………………………………………………… 
 
.......................................................................................................................................,  
 
NIP .....................  
reprezentowanym przez:  
 

1.  ..................................................................  
zwanym dalej „Wykonawcą"  
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o 
następującej treści:  

§ 1 
Przedmiot umowy  

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

„Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskieg o nr 6, 
przy ul. Młodych Patriotów nr 10 w Gliwicach”  

Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią: dokumentacja projektowa, STWiOR, 
przedmiary robót - stanowiące integralną część umowy  
2.Prace remontowe, o których mowa w § 1 niniejszej umowy realizowane będą przez 
Wykonawcę w okresie do dnia: ………………… .  
3.Przekazanie frontu robót nastąpi nie wcześniej niż 07.06.2016r.  

 
§ 2 

Przedstawiciele stron  
1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:  
a) kierownik robót ………………………………..upr. bud. nr ............ tel. …………….  
2.Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie:  
a) Mariola Jugowiec - dyrektor PM6 w Gliwicach  
b) Andrzej Sowa – inspektor nadzoru inwestorskiego  
 

§3 
Obowi ązki wykonawcy  
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa 
budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, (przy 
dołożeniu należytej staranności) oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP 
oraz o ochronie p.poż.).  
2. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, 
zapewni ochronę własnego mienia, warunki BHP i p.poż. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zapewni przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz 



utrzymywać będzie porządek na budowie. Po zakończeniu realizacji robót 
doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy 
powinien być czysty i uporządkowany, bez zbędnych odpadów na które zostanie 
dostarczony przez Wykonawcę osobny kontener.  
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty przekazania 
odpadów firmie posiadającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia 
robót uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich 
uszkodzenia.  
5. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, 
spowodowanej przez działania osób trzecich.  
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie 
realizowania robót oraz terenie oddziaływania realizacji robót w miejscu prowadzenia 
robót budowlanych, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do 
naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia na własny koszt liczników zużycia 
energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji 
przedmiotu umowy.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy.  
9. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub 
części określonych w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  
10. Podwykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy będą realizowali 
następujące części zamówienia:  
 
........................................................................................................................................  
                                              (nazwa części zamówienia)  
11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są 
zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Umowa ta powinna szczegółowo określać rzeczowy zakres robót jaki 
powierzony ma być podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa 
w ust. 11, może złożyć pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy jeżeli umowa ta:  
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,  
b) przewiduje terminy zapłaty wynagrodzenia dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia 
faktury lub rachunku.  
13. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie wskazanym w ust. 12 uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani 
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7dni od dnia jej zawarcia. Umowy o 
podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie 



do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.  
15. W terminie i w przypadkach określonych w ust. 12 Zamawiający może zgłosić 
pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo.  
16. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 12 uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków 
wynikających z art.6471 Kodeksu Cywilnego.  
17. Przepisy od ust. 10 do ust. 16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo.  
18. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy za ten fragment robót, który realizowany 
był przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w oparciu o umowy, co do 
których Zamawiający nie złożył sprzeciwu, nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia 
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, iż należne mu wynagrodzenie zostało zapłacone.  
19. Jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu nie 
przedłożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający może dokonać 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy.  
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 19, Zamawiający 
zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Niezłożenie uwag w określonym terminie traktowane jest jako brak zastrzeżeń 
Wykonawcy.  
 

§ 4 
Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do 
Podwykonawców obciążają Wykonawcę.  
 

§ 5 
Odbiory robót  
1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą, na podstawie pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty ich 
zgłoszenia.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o fakcie 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz gotowości do końcowego odbioru 
przedmiotu umowy.  
3. Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez 
Zamawiającego, nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru  
4. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad 
przysługują następujące uprawnienia:  
a) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin 
usunięcia wad;  
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 
wynagrodzenie należne Wykonawcy o 10 % wynagrodzenia brutto i wydłuży okres 
gwarancji o 12 miesięcy;  



c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może - albo 
odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego na usunięcie wad oraz zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na 
koszt wykonawcy i żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, - albo żądać 
wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej ze 
zwłoki.  
 

§ 6 
Gwarancja  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 
miesięcy.  
2. Okres rękojmi za wady trwa 24 miesiące.  
3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru robót.  
 

§ 7 
Wynagrodzenie  
1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:, wartość  
 
brutto ……………………….zł, (słownie:…………………………………....……………..) 
zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część umowy - (załącznik 
do niniejszej umowy).  
2.Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy.  
3. Ceny jednostkowe robót określone w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie do 
końca realizacji robót i nie będą podlegały waloryzacji.  

 
§8 

Rozliczenie wynagrodzenia  
1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy nastąpi na podstawie faktury  złożonej po zakończeniu i odbiorze całości 
robót.  
2. Faktura płatne będzie ze środków Zamawiającego. Faktur ę należy wystawia ć 
na: Przedszkole Miejskie nr 6 w Gliwicach, ul. Młod ych Patriotów 10, 44-100 
Gliwice, NIP:  631 262 34 06  
3. Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowić będzie 
protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze.  
5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.  
6. Obowiązuje niezmienność ceny zakresu zamówienia objętego umową- zgodnie ze 
złożoną ofertą w całym okresie realizacji bez względu na okoliczności jakie mogą 
wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
 

 
 
 



§ 9 
Kary umowne  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto, 
określonej w § 7. ust. 1,  
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości 
umowy brutto, określonej w § 7. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót,  
c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, określonej w 
§ 7. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad.  
2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach i wysokościach:  
a) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 
7. ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia za okres od dnia wymagalności faktury 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - do dnia zapłaty  
b) za nieprzedłożenie w wyznaczonym umową terminie do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo lub projektu tej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7. ust. 1,  
c) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7. ust. 1,  
d) niedokonanie, pomimo zastrzeżeń Zamawiającego, zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu niezgodnego z zapisami art. 143b ust. 2 ustawy 
PZP - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7. ust. 1.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a. za opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 
0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia  
b. za opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w 
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia  
c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia o wysokość kar umownych 
należności wynikających z faktury Wykonawcy,  
5. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 
powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.  
 

§ 10 
Zmiana umowy  
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności.  



2. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z 
wymogami przepisu art.144 ustawy Prawo Zamówień Ppublicznych w przypadkach, 
o których mowa w SIWZ.  
3. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie 
wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na 
wynik postępowania.  
4. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a 
skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej.  
 

§ 11 
Odstąpienie od umowy  
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  
b) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie 
ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolność finansowania robót,  
c) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę.  
2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia.  
3.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach określonych w ust. 1 lit. a).  
4. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b), 
Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych 
do dnia odstąpienia.  

 
§ 12 

Postanowienia ko ńcowe  
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.  
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o 
każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.  
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma 
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.  
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części 
wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.  
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
6. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy 
oraz dla Zamawiającego.  
 
 
 
…………………………………….                                           ……. ……………………… 
          ZAMAWIAJ ĄCY                                                                     WYKONAWCA  
Załączniki do niniejszej umowy stanowi ą:  
- dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR, kosztorys Wykonawcy, 
oferta wybranego wykonawcy 



 załącznik nr 6 do SIWZ  
………………………………………  
( pieczęć firmy Wykonawcy)  

 
WYKAZ 

robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  
Wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane w tym związane z 
wykonywaniem robót ziemnych, fundamentowych lub konstrukcji stalowych. 
Faktyczna wartość wymaganych robót budowlanych nie może być mniejsza niż 
150.000,00 zł brutto, wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota została 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 
 
nr Przedmiot wykonanych robót, Inwestor, adres Okres 

wykonania 
Wartość 
brutto 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
W załączeniu: dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
UWAGA: Dokumenty muszą odnosić się do konkretnych robót budowlanych 
wymienionych w wykazie. zamówienia.  
 
 
.............................. ......................................................................................................  
                                    (data) (podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
  
W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (podmiot ten został wskazany w 
pierwszej kolumnie powyższej tabeli) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 
 
 



Załącznik nr 8 do SIWZ  
 
(pieczęć firmy Wykonawcy)  
 
 

WYKAZ  
osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami  
- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
 
nr Imię i Nazwisko Wykształcenie i 

doświadczenie 
zawodowe 

Uprawnienia (nr) 
i przynależność 
do Izby (nr) 

Zakres czyn-
ności w reali-
zacji zamówienia 

 
 
 
 
 
 

    

 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczamy, że wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  
 
 
......................................................  
Miejscowość, data  
 
 
 
   ………………………………………………  
       (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób  
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
…………………………………         załącznik nr 7 do SIWZ  
( pieczęć firmy Wykonawcy)  
 
 

WYKAZ  
ROBÓT POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM  

  
(złożyć jeżeli dotyczy) 

Lp. Rodzaj powierzonych czynności 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
......................................................  
         Miejscowość, data:  
                                                                 ………………………………………………  
                                                                    (Podpis i pieczęć imienna osoby/osób  
                                                             uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 9 do SIWZ  
( pieczęć firmowa wykonawcy)  

 
 

INFORMACJA O POWSTANIU  
U ZAMAWIAJ ĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO  

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn: 

„Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskieg o nr 6, 
przy ul. Młodych Patriotów nr 10 w Gliwicach”  

 
Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):  
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego  

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia):  
 
____________________________________________.  
 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 
obowiązek podatkowy u  
 
Zamawiającego to ___________ zł netto*.  
 
* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania 
wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:  
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o podatku od towarów i usług,  
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.  
 
 
 
…………………………………………  
Miejscowość, data:  
 
                                                    ....................................................................................  
                                                    Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
                                                    woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 


