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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
SIWZ – po zmianie (zawiera zmiany wprowadzane od dnia 07.02.2017 r.) 

 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”  

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach  
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP 

 

którego przedmiotem jest: 

 
„Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem 

socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2017 r. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

1.1.  Bytomski Sport Sp. z o.o. , ul. Rynek 19, 41-902 Bytom 

1.2. KRS: 0000527357 

1.3. REGON: 243699530 

1.4. e-mail: zamowienia@bytomskisport.com  

1.5. Strona internetowa: http://bip.bytomskisport.com/ 

1.6. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

2.1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 PZP. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej  Dokumentacji Projektowej,  innej 

niezbędnej dokumentacji  oraz realizacja kompletnych robót budowlanych (określonych w 

szczególności w całym punkcie 2.1.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w tym m. in. 

przebudowa i wzmocnienie skarpy, wykonanie muru oporowego) wraz dostawą sprzętu i 

wyposażenia, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w szczególności w 

punktach 2.1.4.3.10, 2.1.4.3.11 Programu Funkcjonalno-Użytkowego) dla inwestycji pod 

nazwą: „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem 

socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I” zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym (dotyczącym ETAPU I)  stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.2. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który stanowi 

załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

3.3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 

3.3.1. Dodatkowa nazwa i kod przedmiotu zamówienia: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 

zagospodarowania terenu 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71200000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71300000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71000000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71000000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45100000-8
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w 

rozumieniu art. 2 pkt 9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w ramach przedmiotu zamówienia: 

3.4.1. branża instalacyjna (instalator sieci drenażu), 

3.4.2. branża budowlana (robotnicy ogólnobudowlani wykonujący: roboty ziemne, prace 

związane z wymianą i montażem ogrodzenia, prace związane z montażem nawierzchni 

sztucznej trawy, betoniarz, zbrojarz – wykonujący roboty żelbetowe), 

3.4.3. branża elektryczna (instalatorzy sieci elektrycznej oświetleniowej), 

3.4.4. Obowiązek wskazany powyżej w pkt 3.4 nie dotyczy osób wykonujących czynności 

projektowania oraz czynności dozoru realizowanych robót budowlanych.  

3.4.5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane powyżej w pkt 3.4.1-3.4.3 czynności, na zasadach określonych 

w umowie. 

3.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, w tym na 

nawierzchnię syntetyczną (tzw. sztuczną trawę), na 5 lat (60 miesięcy), licząc od daty 

podpisania nie zawierającego zastrzeżeń dokumentu -  Świadectwa Przejęcia - Protokół 

Odbioru Końcowego przedmiotu umowy.  

3.5.1. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady.  

3.5.2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni w szczególności serwis stwierdzonych w 

czasie użytkowania wad zamontowanych urządzeń i innego wyposażenia w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 wzoru umowy.  

3.6. Umożliwia się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót, w celu pozyskania 

wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i 

rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 

 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45230000-8
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4. Termin realizacji zamówienia 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie do 

dnia 15.12.2017 r., a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień 

Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona 

umowę: 

4.1.1. w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz 

pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania 

akceptacji Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy 

(przy czym w zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz 

Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych Materiałów w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy),  

4.1.2. pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do 

zakończenia budowy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postepowania 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 

5.1. Spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej dwa (2) zamówienia (roboty budowlane) w ramach odrębnych umów 

(kontraktów), obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę lub modernizację co 

najmniej jednej płyty boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o 

powierzchni pola gry nie mniejszej niż 90x60 m, o wartości wraz z robotami 

towarzyszącymi nie mniejszej niż 1 600 000,00 złotych brutto - każda robota,  

5.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP. 

5.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (pkt 5.1 SIWZ), Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
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budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane - wykonanie części 

zamówienia w charakterze podwykonawcy. 

5.1.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej w pkt 

5.1.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

5.1.3.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

5.1.3.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1 

SIWZ. 

5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

z powodów określonych w art. 24 ust. 1 PZP. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

6.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 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. 

6.1.2. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ. 

6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. 

6.2.1. W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, w związku z tym, z oświadczenia powinno wynikać: 

6.2.1.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

6.2.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

6.2.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

6.2.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu 

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

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie 

udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP. 

6.4. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj.:  

6.4.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu:  

6.4.1.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykazu robót 

budowlanych, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane 

wykazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

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

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

- inne dokumenty. Wzór wykazu robót będzie przekazany przez Zamawiającego 

wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.4 SIWZ,  

6.4.1.2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 

24 ust. 1 PZP: Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy przedłożenia 

oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składanego 

przez wykonawcę wraz z ofertą. 

6.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) PZP, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352).   

6.6. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o 

których mowa w pkt 6.4 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

6.7. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.4.1.1 SIWZ, wyrażone będą 

w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego 



Numer sprawy: ZP/1/02/2017 

 

 

 
 
 
 
 

 

kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, 

wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, 

opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

6.8. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym 

wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe 

tłumaczenie. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami 

7.1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami 

odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2016.1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t. 

ze zm.). 

7.2. Adres do korespondencji Zamawiającego, adres poczty elektronicznej, zostały podane w 

pkt 1 SIWZ. 

7.3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t. ze zm.), każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub 3a PZP, 

oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/ 
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poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna 

odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

7.5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

7.5.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 

oraz potwierdzenia dostarczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych 

informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej jest: Sławomir Kamiński.  

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

8.1.    Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium 

na czas związania ofertą. 

8.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). 

8.3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

8.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

8.4.1. Pieniądzu, 

8.4.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

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

8.4.3. Gwarancjach bankowych,                     

8.4.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,  

8.4.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U.2016.359 j.t. ze zm.), 

8.4.6. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego 

postępowania oraz nr sprawy nadany sprawie przez Zamawiającego (ZP/1/02/2017). 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w BZ WBK nr rachunku bankowego: 17 1090 2011 0000 0001 3410 

0841, 

8.4.7. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową 

i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek 

dodatkowych. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - 
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oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego 

(Bytom, Rynek 19). 

 

9. Termin związania ofertą 

9.1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia 

wyznaczonego jako dzień składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

10.1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

10.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty 

w formie elektronicznej. 

10.1.2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

10.1.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład 

oferty oraz dokumenty lub oświadczenia uzupełniane w wyniku wezwania lub 

samodzielnie przez Wykonawcę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

10.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać 

z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego 

upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 
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10.1.6. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ oraz według 

wzorów udostępnionych/przekazywanych przez Zamawiającego powinny zostać 

wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

10.1.7. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej wykonawcy. 

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

10.2. Forma oferty: 

10.2.1. Wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ oraz 

udostępnionych/przekazywanych przez Zamawiającego mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

10.2.2. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz udostępnionych/przekazywanych przez 

Zamawiającego powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub 

uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym 

do SIWZ oraz udostępnionym/przekazanym przez Zamawiającego. 

10.2.3. Zaleca się, aby całość oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych przez 

Wykonawcę samodzielnie lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego była złożona 

w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

10.2.4. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane 

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy uprawnione/ 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 

z treścią właściwego rejestru określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

10.2.5. Zaleca się załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 

wchodzących w skład oferty. 

10.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie oraz w dokumentach lub oświadczeniach składanych 

przez Wykonawcę samodzielnie lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w 

których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli 

wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny 

być parafowane przez wykonawcę. 
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10.2.7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 

lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 

oryginale. 

10.2.7.1. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o 

których mowa w pkt 10.2.7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

10.2.7.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.2.7.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej. 

10.2.8. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.1503 j.t. ze zm.) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania 

ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów wskazanych powyżej.  

10.2.9. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę 

złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub 

zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

10.3. Na zawartość oferty składa się: 

10.3.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik 

nr 2 do SIWZ, 
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10.3.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ, 

10.3.3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 

10.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

10.3.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.2 SIWZ, 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

11.1. Miejsce oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć w sekretariacie 

Zamawiającego (41-902 Bytom, Rynek 19), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31.05.2017 r. do godziny 11.30. 

11.1.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

11.1.2. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  

„Bytomski Sport Sp. z o.o. , ul. Rynek 19, 41-902 Bytom 

Oferta na wykonanie zadania pn.:  

Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych 

 wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I 

Numer sprawy: ZP/1/02/2017 

Nie otwierać przed dniem: 31.05.2017 r. godz. 12.00” 

11.1.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 

11.1.4. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 

11.1.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

11.1.6. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu 

i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. 
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W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

11.1.7. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie powiadomienia podpisanego 

przez wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących 

przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki Zamawiającego (41-902 Bytom, Rynek 19), 

w dniu 31.05.2017 r. o godzinie 12.00. 

11.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.2.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 

wykonawcom bez otwierania. 

11.2.4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do 

oferty. 

11.2.5. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

11.2.5.1. kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

11.2.5.2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

11.2.5.3. ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności 

zawarte w ofertach. 

11.2.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje, o których mowa w pkt 11.2.5 SIWZ.  

11.2.7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Cena oferty jest ryczałtową kwotą brutto wymienioną w formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W cenie ofertowej należy uwzględnić należny podatek 
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VAT, zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi wg stawki na dzień składania 

ofert.  

12.2. Cena oferty stanowić będzie sumę cen: za wykonanie prac projektowych, za 

pełnienie nadzoru autorskiego oraz za wykonanie robót budowlanych, w tym dostaw, 

wykonanych usług oraz innych świadczeń wynikających z PFU oraz umowy. 

12.2.1. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty wskazać łączną cenę oferty, 

zgodnie z pkt 12.2. SIWZ oraz osobno wskazać: 

12.2.1.1. wynagrodzenie za wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowej, w tym 

Projektu Budowlano-Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji), 

12.2.1.2. wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru autorskiego, 

12.2.1.3. wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych. 

12.3. Cena za wykonanie prac projektowych nie może być większa niż 4 % ceny całości 

realizacji przedmiotu zamówienia, a cena za pełnienie nadzoru autorskiego nie może być 

większa niż 1 % ceny całości realizacji przedmiotu zamówienia. 

12.4. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

z uwzględnieniem ryzyka wykonawcy, w szczególności opłaty związane z kosztem 

robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu, nakłady, koszty, a niezbędnych 

do wykonania zamówienia, w szczególności wykonanie tablic oraz wszystkie inne koszty, 

które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia. 

12.5. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył 

się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza 

to, że wykonawca skalkuluje wszystkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu umowy oraz że przewidzi właściwą organizację dla poprawnego i terminowego 

zrealizowania przez wykonawcę zakresu rzeczowego usług i robót. 

12.6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku), jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić 

w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy 

zaokrąglić w górę. 

12.7. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, 

Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
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/wartości netto podatek od towarów i usług, który Zamawiający zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zobowiązany jest wpłacić. 

12.8. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP 

poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie wykonawca jest zobowiązany złożyć w 

Formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ. 

12.9. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP, w celu oceny oferty, której wybór 

prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów 

i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.10. Zamawiający przewiduje jednorazową płatność w terminie 30 dni po uzyskaniu 

Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego oraz doręczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

13.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena - waga kryterium 100 % 

13.2. Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji: 

13.2.1. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: 

                                              najniższa zaoferowana cena oferty 

Ilość punktów  =                       x waga kryterium 
cena zaoferowana w badanej ofercie 
 

13.2.2. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT). 

13.2.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

13.2.4. W kryterium cena można uzyskać max. 100,00 pkt. 

13.2.5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 100,00 pkt. 

13.2.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
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14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1. O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca, którego oferta została wybrana, 

jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony niezwłocznie po upływie terminu 

do wniesienia odwołania lub zakończeniu postępowania odwoławczego. 

14.2. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w pkt 15 SIWZ oraz przekazać Zamawiającemu: 

14.2.1. Kopię uprawnień budowlanych, względem osób wyszczególnionych w §4 ust. 2 

wzoru umowy oraz kopie zaświadczenia z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,  

14.2.2. Wykaz osób, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a i b wzoru umowy, z którego będzie 

wynikało wymagane doświadczenie,   

14.2.3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o którym mowa we wzorze umowy,  

14.2.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia 

Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

14.2.5.  Dokumenty jakościowe w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (zapis 

pkt 6.8 SIWZ stosuje się odpowiednio) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę:  

14.2.5.1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. 

Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu 

nawierzchni (trawa + wypełnienie), potwierdzający zgodność jego parametrów z 

FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzający wszystkie minimalne 

parametry dla trawy syntetycznej (dostępny na www.FIFA.com), 

14.2.5.2. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik 

normy PN-EN 15330-1:2014) dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (trawa 

+ wypełnienie) potwierdzający pozostałe parametry, które nie zostały określone 

w raporcie z badania jak wyżej, 

14.2.5.3. Atest PZH lub równoważny w zakresie higienicznym dla oferowanej 

nawierzchni i wypełnienia, 

http://www.fifa.com/
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14.2.5.4.  Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy 

zakresie oferowanej trawy, 

14.2.5.5.  Certyfikat FIFA 2 Star/ Quality Pro dla wykonanej nawierzchni trawy 

syntetycznej + wypełnienie, 

14.2.5.6. Wyniki testu Lisport dla zabudowanej nawierzchni z trawy syntetycznej 

przeprowadzone przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium 

potwierdzające, że włókno zostało przebadane na symulacje zużycia min 20.000 

cykli. Wyniki testów przedstawione przez laboratoria producentów nie będą 

brane pod uwagę, 

14.2.5.7. Dla nawierzchni syntetycznej wewnątrz hali dodatkowo badania na 

niepalność dla trawy syntetycznej oraz podkładu z maty elastycznej. 

14.3. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów oraz 

należytego zabezpieczenia będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez 

wykonawcę. 

14.4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest, o ile 

są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

15.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejszego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. 

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

15.3.    Przed podpisaniem umowy, wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę oraz treść 

wymaganego zabezpieczenia. 
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15.4.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

15.4.1. Pieniężnej,         

15.4.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

15.4.3. Gwarancjach bankowych, 

15.4.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

15.4.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t. ze zm.). 

15.5. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, 

bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek 

dodatkowych dokumentów, udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń 

Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z 

tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres wykonania umowy oraz udzielonej rękojmi. 

15.6.  Gwarancja, o której mowa w pkt 15.5 SIWZ winna zawierać następujące elementy:  

15.6.1. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie siedzib, 

15.6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

15.6.3. Kwotę gwarancji, 

15.6.4. Termin ważności gwarancji, 

15.6.5. Zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z 

tytułu:   

15.6.5.1. Niewykonania umowy przez wykonawcę, 

15.6.5.2. Nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę,  

15.7. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bank lub towarzystwo 

ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na 
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podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci 

je bezpośrednio Zamawiającemu. 

15.8. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 

wykonawca. 

15.9. Postanowienia o których mowa w pkt 15.5÷15.8 SIWZ odnoszą się również do 

poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń 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 (Dz.U.2016.359 j.t.). 

15.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy 

wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BZ WBK nr 

rachunku bankowego: 17 1090 2011 0000 0001 3410 0841. 

15.11. W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (innych niż pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia 

należy zdeponować w sekretariacie Zamawiającego (41-902 Bytom, Rynek 19).   

15.12. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej 

dokumentacji, w szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia 

gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione 

za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, 

że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 

15.13. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), 

że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona 

w stosunku do zmiany umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru umowy, objętej 

gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta 

(poręczyciela).  

15.14. Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie 

właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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15.15. Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących zastrzeżeń do treści 

gwarancji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierających wyżej wymienionych 

elementów lub zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane w niniejszym 

rozdziale SIWZ, względnie niezastosowania się do uwag Zamawiającego w zakresie 

niedopuszczalnych zapisów przedłożonej do akceptacji gwarancji, Zamawiający uzna, że 

wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.16. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

15.17. W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się 

zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób: 

15.17.1. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od 

dnia wykonania przez wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez 

Zamawiającego jako należycie wykonanych na podstawie nie zawierającego zastrzeżeń 

dokumentu -  Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu 

umowy, 

15.17.2. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

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

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

16.1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze 

umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

17. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 
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17.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP „Środki 

ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

17.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także 

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

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Środki 

ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

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

17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie powinno 

wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

17.4.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu, 

17.4.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

17.4.3. Odrzucenia oferty odwołującego, 

17.4.4. Opisu przedmiotu zamówienia, 

17.4.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. 

Postępu 17A) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 

w pkt 7.1. SIWZ. 
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17.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 

10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

17.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

17.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.7 i pkt 17.18 SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. 

17.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

17.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U.2016.1113) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

17.13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

 

18. Opis części zamówienia 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

19. Maksymalna liczba wykonawców (w przypadku umowy ramowej). 
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19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. Przewidywane zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP oraz okoliczności, po 

których zaistnieniu będą one udzielane. 

20.1. Art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

20.2. Art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP: nie dotyczy 

 

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny. 

21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

22.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych 

polskich (PLN). 

 

23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 

23.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

24.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

25. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 

25.1. Zamawiający określa w pkt 3.6 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

nr 4 do SIWZ, wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP. 

 

26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP 

26.1. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP. 

 

27. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 
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27.1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 

 

28. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

28.1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

29. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3 PZP 

29.1.  Nie dotyczy. 

 

30. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP 

30.1. Nie dotyczy. 

 

31. Inne postanowienia 

31.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

31.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak 

podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi być wykazany 

odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Warunki udziału 

w postępowaniu powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 

31.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

31.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego 

Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 31.1.2 SIWZ. 

31.1.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

31.2. Podwykonawstwo: 

31.2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/ 

Podwykonawcom. 
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31.2.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu oferty. 

31.2.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

32. Wykaz załączników 

32.1. Załącznikami do SIWZ są: 

32.1.1. Załącznik nr 1: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zaktualizowany), który zawiera 

załączniki nr 1 (zaktualizowany), 2, 3, 4, 5, 5a, 6 (nowy załącznik), 

32.1.2. Załącznik nr 2: Formularz oferty - wzór druku, 

32.1.3. Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - wzór 

druku, 

32.1.4. Załącznik nr 4: Wzór umowy (aktualizowany),  

32.1.5. Załącznik nr 5: Projekt modernizacji boiska z 2006 r. – stan istniejący, 

32.1.6. Załącznik nr 6: Opinia o stanie technicznym boiska, 

32.1.7. Załącznik nr 7: Badania geologiczne boiska sprzed modernizacji w 2006 r., 

32.1.8. Załącznik nr 8: Pismo z WUG opinia geologiczna ws szkód, 

32.1.9. Załącznik nr 9: Plan zagospodarowania – budowa trasy BCT N-S, 

32.1.10. Załącznik nr 10: Mapa do celów projektowych .pdf, 

32.1.11. Załącznik nr 11: Mapa do celów projektowych .dxf, 

32.1.12. Załącznik nr 12: Wypis z rejestru gruntów – załącznik nr 12, 

32.1.13. Załącznik nr 13: Wyrys z rejestru gruntów, 

32.1.14. Załącznik nr 14: Opinia geologiczna w sprawie skarpy (nowy załącznik), 

32.1.15. Załącznik nr 15: Przewidywany podział działek w skutek oddziaływania (nowy 

załącznik). 
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32.2. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 

wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 

 

 

 

 


