GMINA POLANÓW
UL. WOLNOŚCI 4
76–010 POLANÓW

POWIAT KOSZALIŃSKI, WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
http://www.polanow.pl
e-mail:um@polanow.eu
tel. 3188 353, 3188 329, fax 94 3188 387

Nr sprawy: GM.II.271.7.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych(tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 1986 z póź. zm.) – zwanej dalej „ustawą”

na zadanie pn. „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie”

KODY CPV:
 45262700-8 Przebudowa budynków,
 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 39150000-8 Różne meble i wyposażenie.
Zamawiający:
Nazwa:
Gmina Polanów
Adres:
76-010 Polanów, ul. Wolności 4,
Tel.:
094 3188 351, fax: 094 3188 387
Powiat:
koszaliński
Woj.
zachodniopomorskie,
NIP:
499-04-65-414

Zatwierdził:
/-/Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa
Polanów, 07 czerwiec 2019r.
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Zawartość specyfikacji:
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
oraz przekazywania oświadczenia lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
12. Miejsce i termin składania ofert
13. Terminy związania ofertą
14. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert
15. Opis kryteriów oceny ofert.
16. Udzielenie zamówienia
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18. Wadium
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
20. Ochrona danych osobowych, inne istotne informacje.
21. Załączniki do integralnej części niniejszej specyfikacji
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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Ogłaszającym przetarg nieograniczony na „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym
w Polanowie” jest Gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie
z siedzibą w Polanowie przy ul. Wolności 4 reprezentowana przez Burmistrza Polanowa zwana dalej Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO, a poniżej
wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy z 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź.zm)
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)
3.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018. poz. 1202 z póź.zm)
4.Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2017, poz. 459 z póź.zm.)
5. Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
zamówienia oznaczają:
a) Zamawiający - Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
b) Ustawa lub Pzp -Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – ( tj. Dz.
U. z 2018r. poz. 1986 z póź.zm)
c) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
d) „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne którego przedmiot
został opisany w III części niniejszej specyfikacji
e) „Wykonawca”- należy przez to rozumieć podmiot, z którym Zamawiający zawrze
umowę na wykonanie zamówienia
f) „Budowie, przebudowie lub remoncie” należy przez to rozumieć odpowiednio
budowę, przebudowę lub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.)
g) „Kierowniku robót” należy przez to rozumieć kierownika robót w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze
zm.)
h) przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o
których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na
terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
3.1. część 1 - Remont sal zajęć
Przedmiot części pierwszej stanowią roboty budowlane w budynku Żłobka Gminnego
w Polanowie przy ul. Stawna 3 (dz.nr 185 obręb nr 4 miasta Polanowa) związane z remontem
sal zajęć – wymiana posadzek w salach (roboty rozbiórkowe, prace posadzkowe, wywóz
gruzu). Zakres robót ujęty jest w przedmiarze.
3.2. część 2 - Wyposażenie dostosowane dla dzieci do lat 3
Część druga składa się z zakupu i montażu wyposażenia ( m.in. meble, akcesoria kuchenne,
zabawki itp.), zakup pomocy dydaktycznych oraz modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój
psychoruchowy i poznawczy dzieci. Wyposażenie dostosowane dla dzieci do lat 3 wg
poniższego wykazu.
lp

Element
dostawy

Parametry

Ilość

Jedn.
Miary

1.

Szafka na
pieluchy

półka do zawieszenia na ścianie z 6 przegródkami na pieluszki;
fronty przegródek wykonane z płyty pleksi z otworem o
wysokości ok.2,5 cm umożliwiającymi swobodne wyciąganie
pieluszek; górna klapa otwierana z zawiasami z mechanizmem
zwalniającym; szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości
ok. 18mm w odcieniu klonu; wymiary ok. 97 x 25 x 40 cm;

2

sztuka

2.

Szafka na
nocniki

w skład zestawu wchodzą regał wysoki oraz 2 komplety
półeczek do regału po 6 sztuk półeczek. Regał wykonany z płyty
laminowanej w tonacji brzozy.
• wym. przestrzeni między półkami: ok. 25 x 34,9 x 35,7 cm
• wym. ok. 55,5 x 35 x 120,5 cm

1

zestaw

3.

Nocniki

Nocnik wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
Wymiary nocnika ok. 25 x 22 x 17,3 cm

9

sztuka

4.

Półka na
szczoteczki

półka do zawieszenia na ścianie wykonana z płyty laminowanej
o gr. ok. 18mm w odcieniu klonu; półka zawiera 4 miejsca na
kubeczki z akcesoriami; wymiary półeczki ok. 31 x 15,2 x 46,4;

1

sztuka

5.

Kubeczki na
szczoteczki

kubeczki plastikowe o pojemności 0,25 l; średnica kubeczka ok.
7,7 cm; wysokość kubeczka ok. 8,8 cm;

9

sztuka

6.

Podest
dziecięcy

podest w kolorze oliwkowym wykończony gumowymi
antypoślizgami; wymiary podestu ok. 42 x 30 x 14 cm;

2

sztuka

4

7.

Stolik (blat) +
nogi

blaty prostokątne wykonane z płyty laminowanej o gr. ok. 18
mm, w kolorze żółtym, wykończone obrzeżem PCV o gr. ok. 2
mm w tym samym kolorze; blat o wymiarach ok. 120 x 74 cm;
Komplet drewnianych nóg do blatów z kolorowym obrzeżem i
blatów kolorowych. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie
wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest
uzyskanie 4 wysokości stołów. Podane długości nóg
odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. Śruby do
zamontowania nóg zawsze umieszczane są przy blatach.
• 3 dokrętki
• 4 szt.
• rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm)

2

zestaw

8.

Krzesełka

krzesła w rozmiarze "0" w kolorze żółtym z siedziskiem i
oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. ok. 6 mm; stelaż
wykonany z rury okrągłej o śr. ok. 18 mm; tylne nóżki
wyposażone w stopki z tworzywa, które są delikatnie odchylone
do tyłu; wysokość siedziska ok. 21 cm; wysokość między
siedziskiem a oparciem ok. 14 cm;

9

sztuka

9.

Krzesełka do
karmienia

krzesełko z mechanizmem składania/rozkładania; wym. ok. 59 x
68 x 98 cm; wys. po zdjęciu nóżek ok. 60 cm; odpowiedni dla
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat; podwójna, wyjmowana
tacka; łatwa do czyszczenia tapicerka; miękkie siedzisko;
regulacja położenia tacki; podwieszany kosz pod siedziskiem;
stabilne nóżki wyposażone w antypoślizgowe stopki; 5punktowe szelki oraz trzpień między nóżkami

2

sztuka

Leżaki

leżaczek ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą
powietrze; narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki
łóżeczka; konstrukcja pozwalająca na układanie łóżeczek jedno
na drugim; wym. ok. 132,5 x 59 x 12 cm; kolor niebieski;
maksymalne obciążenie 60 kg

9

sztuka

poszewka na poduszkę o wym. ok. 35 x 50 cm; poszewka na
kołdrę o wym. ok. 70 x 120 cm; prześcieradło do łóżeczka o
wym. ok.146 x 65 cm; pościel w kolorze niebieskim, poduszka
wym. ok. 30x45 cm, gramatura 220g/m, wypełnienie 100%
poliester; kołdra wym. ok. 65x115 cm , gramatura ok. 150 g/m ,
wypełnienie 100 % poliester

9

zestaw

pufy wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV
niezawierającą ftalanów; wym. podstawy ok. 35 x 35 cm, w
kolorach: 3 szt. jasnopomarańczowe, 3 szt. morskie i 3 szt.
jasnoszare;

9

sztuka

10.

Komplet
11. pościeli

Pufy
12.

5

Szafa na leżaki

Szafa przeznaczona do przechowywania maksymalnie 10 szt.
łóżeczek . Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka umożliwiają
przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory w drzwiach
ułatwiają wentylację. Zawiasy umożliwiają otwieranie drzwi
szafy pod kątem 180 stopni. Wykonana z płyty laminowanej o
gr. min. 18 mm, w tonacji brzozy. Drzwi wykonane z płyty MDF (
preferowany kolor zielony).Elementy mocujące w zestawie.
wym. ok. 140,6 x 71 x 233 cm

1

sztuka

Wózek na leżaki

wózek o metalowej konstrukcji pozwalającej na przemieszczanie 2
maksymalnie 15 leżaczków jednocześnie; wym. ok. 131,8 x 58,3
x 11,8 cm;

sztuka

naczynia wykonane ze szkła hartowanego, barwionego w masie
poddawanej specyficznej obróbce termicznej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i
uderzenia; materiał nieporowaty; w 100% higieniczny; nadający
się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej; wytrzymujące różnice temperatur do 135 stopni;
preferowany kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na kolor
żółty; w skład zestawu wchodzą: talerz głęboki śr. ok. 22,5 cm;
talerz deserowy mały śr. ok. 15,5 cm; talerz deserowy śr. ok.
19,5 cm; talerz płaski śr. ok. 23,5 cm; miseczka obiadowa śr. ok.
13,2 cm, wys. ok. 7,2 cm, poj. ok. 510 ml; kubek śr. ok. 7,2 cm,
wys. ok. 8,9 cm, poj. ok. 250 ml;

9

zestaw

łyżka wykonana ze stali 410.; 6 szt. w komplecie; dł. ok. 16,2
cm; ozdobny grawer;

2

zestaw

widelec wykonana ze stali 410.; 6 szt. w komplecie; dł. ok. 16,2
cm; ozdobny grawer;

2

zestaw

wózek wykonany z odpornego na promienie UV polietylenu i
wzmocnionego aluminium; pokrowce siedzeń oraz pasy
bezpieczeństwa zdejmowane z możliwością prania w
temperaturze 60 stopni; za tylnymi siedzeniami schowek;
gumowe koła odporne na przekłucie; przednie koła z
możliwością obrotu o 360 stopni; wózek wyposażony we
wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz
trzpienie; dla 6 dzieci; wym. ok. 175 x 75 x 100 cm; maksymalne
obciążenie 120 kg; waga wóżka ok. 36 kg; odpowiedni dla dzieci
w wieku od 6 miesięcy do 4 lat;

1

sztuka

daszek przeciwsłoneczny z wytrzymałej tkaniny odbijającej
promienie słoneczne; jeden baldachim wystarcza do zasłonienia
dwóch miejsc; daszek pasujący do 6-osobowego wózka o wym.
ok. 175 x 75 x 100 cm;

3

sztuka

13.

14.

Zestaw
15. obiadowy

Sztućce
16.

Wózek 617. osobowy z
daszkiem

6

Szafka niska do
18. szatni

szafki do szatni wykonane z płyty trudnopalnej w tonacji brzozy;
wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz
przegródki z haczykami na ubrania i worki; półeczka na buty
ażurowa; wys. ławeczki ok.26 cm (wersja niska);

3

sztuka

19. Drzwiczki do
szafek

wykonanie z płyty MDF; wym. ok. 19,1 x 65,3 cm; z wycięciem
ułatwiającym otwieranie; w kolorach zielonym,
pomarańczowym, żółty, niebieski, czerwony;

9

sztuka

20. Przewijak
składany

przewijak i półka w jednym; wykonany z drewna; możliwość
zamykania jedną ręką; wyposażony w materac powlekany
poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny; udźwig do 15
kg; wym. ok. 49 x 17 cm (zamknięty), ok. 76,5 (otwarty) x 85 cm;

1

sztuka

21. Zabezpieczenia
do szafek

zabezpieczenie z możliwością wyregulowania niezależnie od
rozstawu uchwytów w szafce;

5

sztuka

22. Gąsienica
spacerowa

Długi wąż spacerowy wykonany z bawełny, wypchany
poliestrowym wypełniaczem; wąż wyposażony w 26 uchwytów;
dł. ok. 6,1 m

1

sztuka

23. Zestaw mebli

zestaw mebli wykonanych z płyty laminowanej o gr.ok. 18 mm,
w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z
kolorowej płyty MDF, laminowanej lub lakierowanej; dł.
zestawu ok. 3,45 m; gł. szafek ok. 45 cm; wys. najwyższego
elementu ok. 2,16 m; zestaw zawiera laminowane aplikacje na
szafki – preferowany Pałac; 3 szafki o wym. ok. 75 x 40 x 87 cm,
w tym 2 z drzwiczkami (wys. szafek z preferowanymi
aplikacjami: wieża – ok. 185 cm, królowa –ok. 163 cm, król ok.
160 cm); szafkę słupek o wym. ok. 45 x 40 x 156 cm (216 cm z
aplikacją); nadstawkę o wym. ok. 75 x 40 x 42 cm (125 cm z
aplikacją), z wysuwanym pojemnikiem;

1

sztuka

24. Szafa

szafa z kolorową bajkową aplikacją; wyposażona w przegrodę
oraz 3 półki po każdej stronie; wykonana z płyty laminowanej w
tonacji brzozy, o gr. ok. 18 mm; drzwi wykonane z białej płyty
laminowanej MDF o gr. ok. 16 mm; aplikacje na drzwiach z płyty
laminowanej o gr. ok. 12 mm.; szer. drzwi prawych ok. 34,5 cm;
szer. drzwi lewych ok. 43,5 cm; wym. ok. 82,5 x 40 x 156 cm

1

sztuka
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25. Stoliczek
edukacyjny

stoliczek posiada kolorowy blat wyposażony w światełka,
ruchome elementy, przyciski o różnych kształtach i kolorach;
stolik wykonany z bezpiecznego plastiku, który łatwo utrzymać
w czystości; stabilny i wytrzymały; wykonany z materiałów
odpornych na uszkodzenia; nie posiada ostrych krawędzi; nogi
stolika można łatwo zdemontować; mówi po polsku; posiada
dwie regulacje głośności;

1

sztuka

26. Interaktywna
pomoc typu
Magiczny
dywan

interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z
aktywnością ruchową; zawiera bogatą ofertę gier zabaw i
quizów i aranżowanych sytuacji edukacyjnych, które angażują
dzieci w obrębie interaktywnej podłogi czy stołu; interaktywna
podłoga to pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z
aktywnością ruchową; interaktywną podłogę dzieci obsługują za
pomocą ruchów rak i nóg; magiczny dywan składa się z:
zintegrowanego systemu czujników, wbudowanego projektora,
wbudowanego komputera, zestawu gier i aplikacji; możliwość
podłączenia do internetu; możliwość podłączenia zewnętrznych
głośników, urządzenie wyposażone w kartę sieciową i pilota,
montaż w cenie. W komplecie zestaw aż 52 gier i zabaw
interaktywnych. Pakiet gier zawiera m.in. pękające baloniki,
minkowa plansza, kolorowe pianino, kamyczki, liście ,
grzybobranie, droga przez las, Elf, bananowa kraina, Foka i rybki
( nazwy przykładowe), dodatkowo Pakiet do nauki kodowania przedszkole który zawiera: zestaw 4 gier, zabaw i sytuacji
edukacyjnych, każda gra lub zabawa posiada trzy poziom, gry i
zabawy w zestawie, program zajęć wspomagający nauczanie
myślenia komputacyjnego w wychowaniu przedszkolnym,
scenariusze zajęć do każdej gry lub zabawy, łącznie: 4
scenariusze zajęć do realizacji w procesie wychowawczo dydaktycznym, Karty Pracy do każdego scenariusza zajęć,
łącznie 12 Kart Pracy karty z instrukcjami do gier oraz Pakiet
gier Angielski quiz dla przedszkolaków

1

zestaw

27

Piłka
terapeuyczna

Piłka z PCV, której jedna półkula pokryta jest wypustkami, a
druga półkula - gładka; śr. ok. 75 cm; kolor niebieski

1

sztuka

28

Piłka z
wypustkami do
treningu dłoni miękka

Żelowa piłka z wypustkami do ćwiczenia zręczności i funkcji
motorycznych oraz terapii dłoni; śr. ok. 5 cm; różowa

2

sztuka

29

Piłka Jeżyk

Do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp; śr. ok. 14 cm

1

sztuka

30

Piłka z
wypustkami

Miękka, gumowa piłeczka z wypustkami do ćwiczeń
sensorycznych; piłeczka świeci po uderzeniu o twardą
powierzchnię; śr. ok. 6 cm

1

sztuka

31

Dyski z
fakturami

5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku
gumy; elementy mają różne faktury i kolory; dyski sensoryczne
pakowane są w woreczk; śr. ok. 27 cm i ok. 11 cm; od 2 do 8 lat

1

sztuka
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32

Terapeutyczny
nawilżacz
parowy

Wytwarza czystą, gorącą parę i posiada specjalny pojemnik na
substancje zapachowe; skład zestawu: nawilżacz, kabel
zasilający i instrukcja obsługi; czas pracy: do 7 godzin (po
całkowitym napełnieniu zbiornika na wodę); zasilanie sieciowe;
wym. ok. 25,6 × 25,3 × 23,8 cm; waga: 1,4 kg

1

sztuka

33

Zestaw
instrumentów

walizka o wym. ok. 27 x 38 x 12,5 cm; 14 rodzajów
instrumentów dla 17 dzieci: tamburyn, śr. ok. 15 cm; tamburyn
z membraną, śr. ok. 15 cm; marakasy plastikowe, wym. ok. 7 x
20 cm; talerze, śr. ok. 9 cm; kastaniety, 8 szt., śr. ok. 4,2 cm;
kastaniety z rączką, dł. ok. 15,2 cm; trójkąt z pałeczką, dł. boku
ok. 11 cm; rączka z 5 dzwoneczkami, dł. ok. 21 cm; drewniane
jingle; cymbałki z pałeczkami, wym. ok. 38 x 4 cm; podwójny
tonblok z tarką, dł. ok. 20 cm; dzwoneczki na drewnianej rączce;
tonblok z pałeczką, dł. ok. 19 cm; małe dzwoneczki, wym. ok.
7,5 x 8 x 4 cm;

1

zestaw

34

Mata piankowa

Lekka, piankowa mata z wypustkam; elementy można łączyć ze
sobą na zasadzie puzzli.; 4 szt.
; wym. elem. ok. 31,5 x 31,5 cm

2

sztuka

35

Pufy

Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem,
dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej; pokryte trwałą
tkaniną PCV bez ftalanów; waga ok. 4 kg; śr. ok. 60 cm; wys.
ok. 80 cm; śr. ok. 60 cm preferowany kolor różowy i niebieski

2

sztuka

36

Autobus szkolny
z figurkami

Pojazd z 2 figurkami w komplecie; wykonany z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, kółka wykonane z białego tworzywa;
możliwość mycia w zmywarce; dł. ok. 21 cm; od 12 miesięcy.

1

sztuka

37

Wieża

10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny
ciąg obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1-10); 10 elem. o wym.
od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x 13,5 cm; wys. wieży ok. 85 cm;
od 12 miesięcy.

1

zestaw

38

Konik na
biegunach
czerwony

Posiada wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty.
Zabawka nie wymaga montażu; wym. ok. 86 x 29 x 43 cm;
maksymalne obciążenie ok. 23 kg; od 1 do 3 lat

1

sztuka

39

Chatka

Chatka z 6 klockami, drzwiami z kluczykiem zegarem, oknami,
walcem, kółkami, w języku polskim, od 12 miesięcy.

1

sztuka

40

Telefonik

Zabawka do ciągnięcia na sznurku; uśmiechnięta buzia i oczy,
które poruszają się w górę i w dół, gdy dziecko ciągnie zabawkę;
wym. ok. 17 x 17 x 11 cm; od 1 do 3 lat.

2

sztuka

41

Piłka do nauki
chwytania

Ażurowa piłka z tworzywa sztucznego ułatwiająca naukę
chwytania; śr. ok. 11 cm ; od 12 miesięcy.

1

sztuka

42

Piłka ażurowa z
dzwoneczkiem

Piłka z dzwoneczkiem ukryta w gąszczu piankowych obręczy; śr.
ok. 11 cm; od 12 miesięcy.

1

sztuka
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43

Piłka z
wypustkami

Piłki z PCV z wypustkami do masażu i ćwiczeń rehabilitacyjnych;
śr. ok. 8 cm; 2 szt. w zestawie

1

sztuka

44

Kaczuszka na
patyku

Drewniana mobilna zabawka; wym. ok. 18 x 10 x 15 cm; dł. kija
ok. 87 cm; od 12 miesięcy.

2

sztuka

45

Jeździk

Zabawka do pchania wykonana z drewna; kółka pokryte gumą;
dł. ok. 56,5 cm; od 12 miesięcy.

1

sztuka

46

Drewniany
piesek do
prowadzenia

Drewniana mobilna zabawka. Wym. ok. 22 x 9 x 16 cm; od 12
miesięcy.

1

sztuka

47

Drewniany
krokodyl do
prowadzenia

Drewniana mobilna zabawka. Wym. ok. 29,5 x 11 x 11 cm; od 12
miesięcy.

1

sztuka

48

Ładowarka
żółto-czerwona

Auto spychacz z ruchomą łyżką; dł. ok. 28 cm; od 12 miesięcy.

1

sztuka

49

Wywrotka z
figurkami

Pojazd z 2 figurkami w komplecie; wykonany z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, kółka wykonane z białego tworzywa;
możliwość mycia w zmywarce; dł. ok. 26 cm; od 12 miesięcy

1

sztuka

50

Żółwik do
ciągnięcia

Żółwik tworzywa sztucznego, na plastikowych kółkach, główkę
można schować pod spód; wym. ok. 19 x 14 x 12 cm; sznurek
o dł. ok. 60 cm; od 12 miesięcy.

1

sztuka

51

Helikopter
policyjny

Pojazd z 2 figurkami w komplecie; wykonany z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, kółka wykonane z białego tworzywa;
możliwość mycia w zmywarce; dł. ok. 26 cm; od 12 miesięcy

1

sztuka

52

Krokodyl na
biegunach

Krokodyl - huśtawka pozwalający na zabawę 1, 2 lub nawet 3
maluchom; wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska; wym.
ok. 105 x 43 x 36 cm; maksymalne obciążenie 50 kg; od 18
miesięcy.

1

sztuka

53

Przebijanka z
młotkiem

Stojak z 6 otworami, w które za pomocą młoteczka można
wbijać walce; wym. stojaka ok. 22,7 x 8 x 12 cm; 6 walców o dł.
ok. 8 cm i śr. ok. 2,1 cm; młoteczek o wym. ok. 17,8 x 6 x 3 cm;
od 2 lat.

2

sztuka

54

karty do
prezentacji dźwięki

zdjęcia ukazujące sytuacje lub przedmioty i dopasowany do nich
dźwięk; 6 tematów: zwierzęta, muzyka, przedmioty, transport,
emocje, odpoczynek; 30 zdjęć o wym. ok. 12 x 8,5 cm; 30 zdjęć
o wym. ok. 29,7 x 21 cm; CD z nagraniem; od 2 lat

1

zestaw

55

Zwierzęta
dżungli - mama
i potomstwo

Zwierzęta dżungli: mama i potomstwo, 6 plastikowych modeli
zwierząt (słonica i słoniątko, gorylica i gorylątko, tygrysica i
tygrysiątko); wym. zwierząt od 4 x 4 x 7 cm do 26,5 x 8,5 x 15,5
cm.; zestaw zapakowany pudełko; przewodnik edukacyjny; od 2
lat.

1

zestaw
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56

Zestaw do kawy

Zestaw dla 4 osób; 4 kubki; 4 łyżeczki; 4 talerzyki ; dzbanek do
kawy; kubek na śmietankę; cukierniczka; wys. elem. do 18 cm;
od 2 lat.

1

zestaw

57

Stacja
benzynowa

Wydaje 3 różne dźwięki: bulgotanie, dźwięk klaksonu i odgłosy
silnika; gumowy wąż zakończony uchwytem dystrybutora;
zabawka wyposażona jest w czytnik na kartę kredytową; wym.
ok. 32 x 22 x 45 cm

1

sztuka

58

Spychacz

Z przodu pojazdu znajduje się łyżka ładująca; z tyłu jest mini
wiaderko z wygodnym uchwytem, za które dziecko może złapać
i pchać jeździ; spychacz przeznaczony jest do zabawy w domu i
w piaskownicy; wym. ok. 44 x 17 x 18 cm;

2

sztuka

59

Taczka

Taczka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
odpornego na warunki atmosferyczne; dł. ok. 77 cm; od 12
miesięcy

2

sztuka

60

Drewniany
kalejdoskop

Drewniany, kolorowy kalejdoskop w formie wieżyczki; śr. ok. 4,3
cm; wys. ok. 7 cm;

3

sztuka

61

Autko
drewniane

Drewniane autko, idealne dla małych rączek; wym. ok. 10,5 x
5,5 x 8 cm;

2

sztuka

62

Pojemnik na
zabawki

Wykonane z tworzywa, udekorowane nadrukiem delikatnych
2
listków, które zamaskują zawartość pudełek; pokrywa zamykana
na klipsy; pojemnik posiada kółka; wym. ok. 39 x 58 x 34,5 cm

sztuka

63

Głodny stworek
- zjeżdżalnia
krążków

Zabawka ma dwa otwory, do których maluszek może wrzucić
mieszankę kolorowych krążków-przekąsek; wydaje dźwięki;
oczy stworka podświetlają się podczas „posiłku”; 6 krążków o śr.
ok. 5,4 cm i wys. 1,5 cm; wym. całkowite: ok. 29,5 x 13 x 24,5
cm; od 9 miesiecy;

1

sztuka

64

Rękawica
pacynka - żabka

wym. ok. 22 cm

2

sztuka

65

Pojemnik
głęboki

Pojemnik z tworzywa sztucznego; wym. ok. 31,2 x 42,7 x 15 cm

2

sztuka

66

Koszyk

wym. ok. 36,8 x 25,5 x 14,2 cm, wykonany z tworzywa
sztucznego

2

sztuka

67

Deszczowa tuba

Zabawka wykonana z tworzywa sztucznego; w środku kolorowe
koraliki, które spadając w dół wywołują charakterystyczny dla
deszczu dźwięk; dł. ok. 53,5 cm, śr. ok. 4,5 cm ;

1

sztuka

68

Aplikacja Kareta

Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na ścianę;
panele manipulacyjne usprawniające motorykę ręki dziecka
oraz zabawę; wym. ok. 65,4 x 74,5 cm

1

sztuka
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69

Pojemnik z
pokrywą 33l

pojemnik z tworzywa sztucznego poj. ok. 30 l; wym. ok. 46,5 x
36,5 x 25,5 cm

2

sztuka

70

Zestaw małej
fryzjerki

W zestawie: suszarka, grzebień, szczotka, lusterko, nożyczki, 4
spinki.; wym. elem. od 4 x 2 cm do 15 x 17 cm

1

zestaw

71

Kosmetyczka

Metalowa walizeczka z akcesoriami dla małej miss; zestaw
zawiera szczotkę do włosów, lusterko, perfumy, szminkę i
puderniczkę; wym. akcesoriów od 5 do 16 cm; wym. ok. 19,5 x
13 x 7 cm;

1

sztuka

72

Lalka bobas

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce
i nogi, oraz zdejmowane ubranko. Bobas po naciśnięciu na plecy
wydaje różne dźwięki. W zestawie: kocyk oraz smoczek i
butelka.
• wys. ok. 24,5 cm ( różne wzory)

2

zestaw

73

Klocki waflepodstawa

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze
sobą lub mogą być łączone z podstaw; wym. klocka ok. 10 x 10 x
1 cm; w zestawie 4 podstawy o wymiarach ok. 36 x 36 cm
dopasowane wymiarami do klocków wafli; od 2 lat

2

zestaw

74

Skrzynia Pirat

Skrzynia wyposażona w wygodne kółka ułatwiające
przemieszczanie, praktyczne zatrzaski oraz specjalne otwory
odprowadzające powietrze; poj. ok. 52 l; wym. ok. 58 x 37 x 40
cm preferowany kolor zielono - różowy, zielono - zółty oraz
turkusowo-żółta

3

sztuka

75

Zakręcona
zębatka

Drewniana tabliczka z kołeczkami, na które nakłada się
kolorowe zębatk; 12 elem. o wym. od 6,5 x 6,5 x 0,8 cm do 30 x
30 x 2,5 cm; wym. ok. 30 cm x 30 cm x 2,5 cm;

1

zestaw

76

Okrągły kosz na
zabawki z
pokrywką

śr. ok. 38 cm; wys. ok. 35 cm; wykonane z tworzywa sztucznego

2

sztuka

77

Książeczka
sensoryczna ze
zwierzątkami

Miękka, biało-czarno-czerwona książeczka dla niemowląt; nie
zawiera BPA, PVC oraz ftalanów; wym. ok. 80 x 16 cm

1

sztuka

78

Książeczka
kontrastowa
mała

szeleszczące „kartki”, lusterko, wstążki; książeczka wykonana
jest z przyjemnych w dotyku materiałów o odmiennych
fakturach; zabawka wyprodukowana w Polsce; wym. ok. 9 x 45
cm; od 3 miesięcy;

1

sztuka

79

Zestaw zwierząt
farma

Zestaw zwierząt ; wydają dźwięki; 3 szt. (koń, krowa, owca);
wym. ok. 18 x 5 x 13 cm;

1

zestaw

12

80

Auto farmera
do prowadzenia

Auto do prowadzenia wraz z naczepą pełną zwierzaków,
wykonane z drewna, z gumowymi kołami; naczepa jest
dołączona za pomocą pętelki ze sznurka; w komplecie koń,
krowa, świnka, bańka mleka i belka siana; wym. ok. 25 x 10 x 10
cm; sznurek o dł. 60 cm;

1

zestaw

81

kuchnia gazowa
z piekarnikiem
elektrycznym

Parametry:
wymiary w mm: ok. 900x655x(H)850/900
wysokość w mm: ok. 850/900
szerokość w mm: ok. 900
moc (W): ok. 2,9 kW
głębokość mm: ok. 655
Cechy produktu:
– Na gaz ziemny GZ 50 również gaz butlowy (propan-butan)
– W zestawie dysze na gaz z butli propan-butan
– 3 palniki x 3 kW
– 1 palnik x 1,8 kW
– 1 palnik wok x 3,5 kW
– Zapalnik elektryczny, zawór termopary
– 3-częściowy żeliwny ruszt
– Regulowana wysokość nóżek
PIEKARNIK KONWEKCYJNY
– Elektryczny 2,7 kW, 2 wentylatory bez rewersu
– Termostat od 100°C do 275°C, timer
– Dodatkowy górny element grzewczy x 2,5 kW umożliwiający
grillowanie
– Oświetlona komora ze stali nierdzewnej
– W zestawie 2 ruszty

1

sztuka

82

zmywarka
podblatowa na
podstawie

• 2 cykle mycia 90’’/180’’
• napięcie 400V
• dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego
• pojemność zbiornika ok. 25l
• moc pompy myjącej 0,6kW
• termostat bezpieczeństwa i system TERMO STOP
• kosz płaski na talerze (CP-16/18), kosz gładki (CT-10),
pojemnik na sztućce (CU-7)

1

sztuka

83

okap
przyścienny z
oświetleniem i
łapaczami
tłuzczu

• wymiary ok. 1400/800/450
• oświetlenie 1x18W
• zasilanie 230V
• stabilna konstrukcja
• łatwość w utrzymaniu czystości

1

sztuka
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84

garnki
kuchenne i
akcesoria

1. garnek 7,2l z pokrywką - Parametry:
Wysokość - H: ok. 160mm
Średnica: ok. 240 mm
Pojemność - V: ok. 7,2 l
Mycie w zmywarce: tak
Przystosowane do kuchni elektryczej: tak
Przystosowane do kuchni gazowej: tak
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Opis:
garnek średni satynowany
wielowarstwowe dno kapsułowe
grubość ścianki ok. 0,8 mm, grubość dna ok. 5,6 mm
2. garnek 11,1l z pokrywką - Parametry:
Wysokość - H: ok. 180mm
Średnica: ok. 280 mm
Pojemność - V: ok. 11,1l
Mycie w zmywarce: tak
Przystosowane do kuchni elektryczej: tak
Przystosowane do kuchni gazowej: tak
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Opis:
garnek średni satynowany
wielowarstwowe dno kapsułowe
grubość ścianki ok. 0,8 mm, grubość dna ok. 5,6 mm
3. patelnia aluminiowa z powłoką
* Konstrukcja z aluminium
* 4 warstwowe pokrycie teflonem
* Rączki przymocowane wytrzymałymi nitami pokrytymi
teflonem
* Epoksydowane stalowe rączki o wytrzymałość termiczna do
150°
Wysokość - H: ok. 50mm
Średnica: ok. 320 mm
Pojemność – ok. 3 l
rondel z pokrywką średnica Ø ok. 200 mm wysokość ok. 105
mm pojemność ok. 3,3 l
wysokiej jakości stal nierdzewna
grube ściany naczynia
solidne uchwyty
satynowane
zestaw desek Rozmiar: ok. 325x265 cm
Kontakt z żywnością: Tak
Mycie w zmywarce: Tak
Materiał wykonania: polipropylen
Komplet 6 desek wykonany z polipropylenu w 6 kolorach
stojak na deski Parametry:
Wysokość - H: ok. 270 mm
Głębokość - D: ok. 270 mm
Szerokość - W: ok. 300 mm
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Opis:
stojak na 6 desek

14

1

zestaw

miska stalowa 4l - Parametry:
Wysokość - H: ok. 98 mm
Średnica: ok. 240 mm
Pojemność - V: ok. 3 l
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Opis:
stal polerowana
miska stalowa 3l Parametry:
Wysokość - H: ok. 95 mm
Średnica: ok. 280 mm
Pojemność - V: ok. 3 l
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Stal polerowana
łyżka cedzakowa Ø ok. 10 cm Wykonana ze stali nierdzewnej.
obieraczka do warzyw Parametry:
Długość - L: ok. 165 mm
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Opis:
okrągły uchwyt
tarka sześciokątna
Wysokość - H: ok. 190 mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej
nóż do chleba profesjonalny nóż do chleba kuty ok. 20 cm
twardość ostrza 52-54 HRC
nóż wykonane są z kutego pręta stalowego
rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający
gromadzenie się resztek w miejscach łączenia
nóż kuchenny dł. ok. 20 cm Parametry:
Kolor: czarny
Długość - L: ok. 200 mm
Mycie w zmywarce: tak
Opis:
twardość ostrza 52-54 HRC
wykonany z kutego pręta stalowego
rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie
się resztek w miejscach łączenia
nóż do obierania Parametry:
Kolor: czarny
Długość - L: ok. 100 mm
Mycie w zmywarce: tak
Opis:
twardość ostrza 52-54 HRC
wykonanyy z kutego pręta stalowego
rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie
się resztek w miejscach łączenia

15

chochla Parametry:
Długość - L: ok. 340 mm
Średnica: ok. 100 mm
Pojemność - V: ok. 0.25 l
Mycie w zmywarce: tak
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Opis:
pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali
łatwa w utrzymaniu czystości
ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania
durszlak Parametry:
Wysokość - H: ok. 185 mm
Średnica: ok. 375 mm
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Opis:
średnica podstawy ok. 175 mm
cedzak z uchwytami
rózga stalowa
Długość - L: ok. 250 mm
Stalowa część robocza
Rękojeść z tworzywa
Grubość drutów ok. 2mm

3.3. Cześć 3 – stanowi zagospodarowanie terenu przy budynku żłobka poprzez wyposażenie
i montaż placu zabaw.

lp

Element
dostawy

Parametry

Ilość

Jedn.
Miary

plac zabaw

Plac składa się z następujących elementów: piaskownica, tunel,
siatka, ścianka wspinaczkowa, drabinka i 2 zjeżdżalnie. Materiał:
stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta
polietylenowa typu HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Tuba wykonana z polietylenu typu
LDPE odpornego na słońce i wilgoć. Liny z rdzeniem metalowym.
Ślizgi ze stali nierdzewnej (większy) lub z tworzywa poliestrowego
(mniejszy).
Wymiary min: 340 x 861 cm; Wysokość całkowita min: 262 cm;

1

zestaw

tablica kredowa
zewnętrzna

Dwuskrzydłowa tablica zewnętrzna do pisania kredą, konstrukcja
na słupach drewnianych. Wymiary min: 131 x 131 cm.

1

sztuka

1.

2.
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bujak wieloryb

Kotwienie: zagłębione ok. 50 cm w gruncie. Płyta polietylenowa
typu HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Konstrukcja: stal sprężynowa 20 mm. Śruby:
nierdzewne. Stal cynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko:
płyta polietylenowa typu HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary min.: 42 x 90 cm;
Wysokość całkowita min.: 79 cm;

1

sztuka

Drewniany
domek z
płaskim dachem

Domek ogrodowy z płaskim dachem posiada dwuskrzydłowe
drzwi wejściowe oraz uchylne okno. Wykonany z wysokiej jakości
świerku skandynawskiego. Wymiar z el. wystającymi min. :
380x260 cm. Drewno zaimpregnowane, malowane na biało.
Wymiar min. bez el. wystających: 370x250 cm Grubość ściany
min.: 28 mm Wysokość ściany min: 211/222 cm Wysokość w
szczycie min.: 234 cm
Powierzchnia zabudowy min.: 9,3 m2
Powierzchnia dachu min.: 14,54 m2
Kubatura konstrukcji min.: 19,8 m3
Wypust dachu min.: 39 cm
Grubość deski dachowej min.: 18 mm
Grubosć deski podłogowej min.: 18 mm
Wymiar belki podwalinowej min.: 45x70 mm
Ilość drzwi: 1x 1425x1955 mm
Ilość okien nieotwieralnych: Ilość okien uchylnych: 1x 915x420 mm

1

sztuka

3.

4.

3.4.Wykonawca planując złożenie oferty musi wziąć pod uwagę specyfikę, miejsce
wykonywanych prac wraz z robotami towarzyszącymi. Elementem składowym przedmiotu
zamówienia są także koszty związane ze zużyciem wody, energii elektrycznej, ubezpieczenia
robót budowlanych, zabezpieczenia placu budowy, odszkodowania za szkody powstałe
podczas trwania robót, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac budowlanych,
przeszkolenie personelu oraz koszty zatrudnienia kierownika budowy, kierowników robót
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz osób posiadających kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci
energetycznych i gazowych, zapewnienie kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
3.5.Wykonawcy biorący udział w przetargu określą w formularzu ofertowym wynagrodzenie
ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w przedmiocie zamówienia niniejszą specyfikacją
oraz dokumentacją projektową. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym będzie
dokonane jednorazowo po zakończeniu zadania i odebraniu całości robót bezusterkowo oraz
przedstawieniu kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem ewentualnych robót
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych w cenach ryczałtowych kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.
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3.6.Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36
miesięcy od daty bezusterkowego odbioru.
3.7.Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia zgodnie projektem budowlanym i nieistotnymi zmianami wprowadzonymi do
projektu (przedmiar) wyłącznie z materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem (znak
CE lub B), aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z ustawą z 7
lipca 1994 r.– Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. ze zm.) i rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. ze zm.). W przypadku wskazania
w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ i jej załącznikach znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia a także norm, aprobat technicznych oraz systemów
odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do
wskazanych w wyżej wymienionych dokumentach pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz
będą zgodne pod względem:
- gabarytów i konstrukcji(wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów
składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych(wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania
- standardów emisyjnych
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia
materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz
zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne
przy współudziale autora dokumentacji projektowej i/lub inspektora nadzoru.
3.8. Na etapie składania ofert nie będzie wymagane załączenie do oferty szczegółowego
kosztorysu ofertowego, nie mniej jednak po wyborze Wykonawcy przed podpisaniem
umowy będzie wymagany szczegółowy kosztorys jako obowiązkowy załącznik do umowy.
3.9.Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te
wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia objętego niniejszą SIWZ, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 – Kodeks Pracy.
3.9.1. Zamawiający określa następujące czynności wykonywane pod kierownictwem,
wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę: wykonywanie prac
ogólnobudowlanych w tym: malarskie, betoniarskie, posadzkarskie.
3.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed
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podpisaniem umowy w celu udokumentowania zatrudnienia przez niego lub podwykonawcę
osób na podstawie umowy o pracę, składa pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy(co odpowiednio wiązać się będzie z zastosowaniem zapisów
art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych) oświadczenie. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
3.9.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia) kopie umów o pracę,
zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi pracę.
3.9.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów, o których mowa powyżej będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę i
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których
mowa we wzorze umowy – załącznik nr 3a do SIWZ.
3.10. Informuję iż na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w
niniejszym postepowaniu Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą w której najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

4. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający zakłada wykonanie zmówienia dla części nr 1, 2 i 3 do dnia 29 sierpnia 2019 r.

5.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczenia lub dokumentów a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
5.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną, faksem lub pisemne na adres
Zamawiającego. Strona która otrzymuje dokumenty lub informuje pocztą elektroniczną lub
faksem zobowiązania jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do
nie zwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.Za datę powzięcia wiadomości uważa się
dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej
lub faksu.
5.2. Zamawiający wymaga aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na
potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków były składane po rygorem nieważności
na piśmie.
5.3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszymi postępowaniem
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należy kierować na adres GMINA POLANÓW, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów z dopiskiem :
„Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie”- dotyczy części …………..
zamówienia.
5.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma
dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a
Wykonawcami muszą być sporządzane w języku polskim.
5.5. Osoby do kontaktów:
1.Bogumił Badurak – Kierownik referatu Inwestycji UM w Polanowie, tel. (0-94)3481059.
2.Marek Felsztigier - Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej tel.(0-94)3480641,
Agnieszka Siewiera- Inspektor ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy tel . (094)3480760 - do spraw związanych z opisem przedmiotem zamówienia.
3.Małgorzata Dworakowska–Inspektor ds. inwestycji. tel.(0-94)3480641, do spraw
formalnych związanych z postępowaniem przetargowym.
Strona internetowa: www.polanow.pl

6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu,
6.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec
niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.:
6.3.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
6.3.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
6.3.3 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.3.2.;
6.3.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
6.3.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6.3.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6.3.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6.3.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
6.3.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
6.3.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
6.3.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.3.12 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4)ustawy; wykluczeniu na tej podstawie
podlega wykonawca:
a)w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo

21

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b)Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c)Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1)w przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.2. lit a-c i pkt 6.3.3., gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 6.3.2. lit. a–c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2)w przypadkach, o których mowa:
a)w pkt 6.3.2. lit. d i pkt 6.3.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana
za przestępstwo wymienione w pkt 6.3.2. lit. d,
b)w pkt 6.3.4. –jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3)w przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.7. i 6.3.9. lub pkt 6.3.14. i 6.3.15., jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4)w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5)w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.2., 6.3.3., 6.3.5. – 6.3.9.
lub pkt 6.3.13. - 6.3.15. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
6.5.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 7.5.
6.5.2. W przypadkach, o których mowa w pkt 6.3.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
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posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.8. Jeżeli jest 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
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

7. Opis sposobu przygotowania ofert
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
7.3. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert:
7.3.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 1a.
7.3.2. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.
7.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający
wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę
działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w
szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie
art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)).
7.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
7.5.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 7.3. powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
7.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w
szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego
pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający
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ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Ustanowienie przedmiotowego
pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o
współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy
załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była
upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co
można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na
podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn.
zm.)).
7.5.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
pełnomocnikiem.
7.5.4. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na
Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych
Wykonawców.
7.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt
9 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których
mowa w pkt 7.3.
7.7. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ co do treści oraz formy.
7.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być
podpisane przez Wykonawcę.
7.9. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby
podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
7.10.Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne.
7.11.Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób
nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać,
nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).
Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia
składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają
wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do
zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
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art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe informacje muszą być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i
dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę
wyjaśnień lub uzupełnień.
7.12.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów oraz opisane:
Oferta przetargowa na zadanie: „„Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym w
Polanowie”– część ………”
7.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została
zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.
7.14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną
przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
8.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr
1a.
8.2.W celu potwierdzenia że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
i ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie Wykonawcy,– załącznik nr 1b
– odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.3.12 SIWZ, Wykonawca
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod
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rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wymagane oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinny być złożone przez
każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie – załącznik nr 2.
8.4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8. - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
8.4.1.Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4.2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
8.4.3..W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8.5.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8.6. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego
Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym
opisu kolumn i wierszy.
8.7.Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być
podpisane przez Wykonawcę.
8.8.Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być
dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny
podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

9. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
9.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1.3.
9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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9.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
9.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności:
9.6.1.zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.6.2.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
9.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
9.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 9.1., 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:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt 9.1.

10.Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
10.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą 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
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi
również na stronie internetowej: www.bip.polanow.pl
10.2. Pytania należy kierować na adres:
URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE
UL. WOLNOŚCI 4
76-010 POLANÓW
10.3.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
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odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10.4.Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 10.1.
10.5.Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
10.6.Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.3,
10.7.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej
www.bip.polanow.pl

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
11.1.Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w sposób podany w
formularzu ofertowym.
11.2.Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót.
11.3.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje 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. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od
towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
11.4.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
11.5.Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Polanowie przy ul. Wolności
4, 76-010 Polanów – pok. 5 (sekretariat), w terminie do dnia 24.06.2019r do godziny 12:00.
12.2.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

13. Terminy związania ofertą
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
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się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. 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. Zgoda na przedłużenie
terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana).

14. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert
14.1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
– pok. 11 (Sala posiedzeń), w dniu 24.06.2019r o godzinie 12:15.
14.2.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W
przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.
14.3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta
nazwę (firmę) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
14.4.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń nie złożył
na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8 oświadczeń lub dokumentów
wskazanych w pkt 8 niniejszej SIWZ potwierdzających okoliczności spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
14.5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
14.6.Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub w
szczególności w zakresie :
14.6.1.oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
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Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. Nr 2015 poz. 2008);
14.6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
14.6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
14.6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
14.6.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
14.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
14.7.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
14.7.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6.
14.7.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których
mowa w pkt 14.6. lub 14.7. SIWZ lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
14.8.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
14.9.Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze
specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, musi być wyrażona na piśmie
w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
14.10. Zamawiający:
14.10.1.wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;
14.10.2.odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust.
1 ustawy Pzp.
14.11. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
14.11.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
14.11.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
14.11.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności
14.11.4.unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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14.12. W przypadkach, o których mowa w pkt 6.5., informacja, o której mowa w pkt 14.11.2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.
14.13. Informacje, o których mowa w 14.11.1 i 14.11.4 Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.bip.polanow.pl
14.14. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.

15. Opis kryteriów oceny ofert
15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria
oceny oferty:

cena ofertowa brutto: 60%

okres gwarancji: 40%
15.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
15.2.1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”
(C) oferta może uzyskać
maksymalnie 60 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna
C = ------------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa
Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc
po przecinku.
15.2.2. W zakresie kryterium „okres gwarancji”
Sposób przyznania punktów w kryterium „Oferowany okres gwarancji”:
Punkty za kryterium „oferowany okres gwarancji” przyznawane będą za wydłużenie okresu
gwarancji wg następującego założenia :
Okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt.
Okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy - 14 pkt.
Okres gwarancji od 49 do 59 miesięcy - 28 pkt.
Okres gwarancji od 60 miesięcy – 40 pkt.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość
punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość
punktów.
15.3. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy kryteriów.
P=C+G
gdzie:
P - łączna ilość przyznanych punktów,
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C - punkty przyznane za kryterium cena,
G - punkty przyznane za kryterium oferowany okres gwarancji.
15.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert.
15.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział
jej również w ogłoszeniu o zamówieniu).

16. Udzielenie zamówienia
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
16.2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1
ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania,
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z
zastrzeżeniem odmiennych postanowień art. 94 ustawy Pzp.
16.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
16.5. Wzór umowy stanowi załącznik nr
16.6. Zmiana umowy:
16.6.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 3a, 3b, 3c do
SIWZ
2)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
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kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na
roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
16.6.2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z
umowy,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy tylko na cz. 1 zamówienia na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto
w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
17.1.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
Sławno Oddział Polanów nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039.
17.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
17.1.3. gwarancjach bankowych;
17.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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17.1.5. 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
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 359).
17.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub
poręczeń powinno w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego tj. członków
konsorcjum/spółki cywilnej.
17.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem
umowy przez Wykonawcę.
17.5. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez
Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed
podpisaniem umowy.
17.6. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że
gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie –
zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 do
wzoru umowy i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi– zał. nr 2 do
wzoru umowy.
17.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w
terminie:
17.7.1. 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu
umowy (70 % wartości zabezpieczenia);
17.7.2. nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30 % wartości
zabezpieczenia).
17.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz 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.
17.9.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w
okresie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

18. Wadium
18.1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości:
Dla części 1 – 1000,00 zł.
Dla części 2 – 1500,00 zł.
Dla części 3 – 1500,00 zł.
18.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:
18.2.1.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
Sławno Oddział Polanów nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039. Kserokopię dowodu wpłaty
należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje
wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;
18.2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym;
18.2.3. gwarancjach bankowych;
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18.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
18.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.).
18.2.6. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć
wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację
zamówienia publicznego tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.
18.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
18.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
18.5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i
musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w
wysokości określonej w pkt 19.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w
pkt 18.2. zostanie wykluczony z postępowania.
18.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
18.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
18.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
18.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium
wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
18.10.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach
określonych w ofercie;
18.10.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
18.10.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
19.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5. ustawy Pzp.
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19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału w
postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty.
19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania tego rodzaju podpisu.
19.6. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.7. 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.
19.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
19.9. Na czynności, o których mowa w pkt 20.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2. ustawy Pzp.
19.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
19.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
19.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.10 i 20.11 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
19.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
19.15.Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, inne istotne informacje.
20.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)dalej
“RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polanowa z siedzibą w
Urzędzie Miejskim w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów. Kontakt jest możliwy
za pomocą telefonu: +48 94 318 83 51.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@polanow.eu, za pomocą
telefonu: +48 94 348 10 56.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu realizacji czynności urzędowych tj.: związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym w
Polanowie”, Postępowanie znak: GM.II.271.7.2019 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.), dalej “ustawa Pzp”
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. Obowiazek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
deotyczsących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikają z 7 ustawy pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- na podstawie art. 17 ust.3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
20.2.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę
lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
20.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
20.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.5. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu
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podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego.
20.5.1. Zakres tych robót budowlanych obejmuje przebudowę drogi z betonu asfaltowego,
chodników oraz zjazdów z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi.
20.5.2. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane:
- zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował
środkami finansowymi na jego realizację,
- umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na
podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego,
- ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny
zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost
- termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,
- wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,
- Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres taki
sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym,
- kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak
w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,
- obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do
umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
20.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
20.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
20.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20.10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
20.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy
Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Załączniki do integralnej części niniejszej specyfikacji
Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
 Formularz oferty - załącznik nr 1
 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – zał.
nr 1 a.
 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 1b.
 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
zał. nr 2.
 Projekt umowy na roboty budowlane - załącznik nr 3a do SIWZ.
 Projekt umowy na dostawę wyposażenia - załącznik nr 3b do SIWZ
 Projekt umowy na dostawę elementów placu zabaw - załącznik nr 3c do SIWZ
 Przedmiar robót
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