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w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod 

nazwą 
 
 

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 
 

 
Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013r. poz. 907,984,1047,1473 oraz z 2014r. poz 423,768,811i915) zwana dalej ustawą Pzp 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”,  
Adres: 26-900 Kozienice, ul. Jana Kochanowskiego 1,  
tel. 500051307, faks 048 6142556 
www.oppogrodjordanowski.pl  
NIP: 812 179 52 67 
 
Godziny pracy Zamawiającego: 
Poniedziałek – Piątek  -  9

00
-18

00 

 

2. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  
 
2.1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Zamawiający wymaga 

niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji 
przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt 
otrzymania od niego korespondencji. 
 

2.2. Cała korespondencja (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia 
i inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowane do 
podmiotu wyznaczonego na pełnomocnictwie ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

 

2.3. Zamawiający przyjmuje wszystkie pisma w godz. pracy (czasu urzędowego obowiązującego na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) w dni robocze (dni robocze – to dni inne niż dni ustawowo wolne 
od pracy oraz dni ustanowione przez Zamawiającego jako dni wolne od pracy). Jeżeli przekazane 
informacje (np. wniesienie pisma, przesłanie faxu) nastąpi po godz. pracy Zamawiającego to 
zamawiający przyjmie jako datę doręczenia pisma następny dzień roboczy. 

 

2.4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: 
Urszula Strzelczyk, tel. 500051307.  

 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” /Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907,984,1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811 i 915/ zwanej dalej ustawą PZP. 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy PZP, przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie, w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy ustawy – kodeks cywilny oraz 
uregulowania wynikające ze SIWZ. 

 
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

4.1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  

4.2.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom poprzez wskazanie  
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W takim przypadku 
wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie (Formularz oferty- załącznik nr 1 do SIWZ) tej 
części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego 
oświadczenia w formularzu oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie 
siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 

4.3. Wykonawca może powierzyć część robót podwykonawcy, na których zasoby  powołuje się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o których mowa w art. 22 ust. 1. 

4.4. Umowa o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą , a innym podmiotem (podwykonawcą) musi być 
zawarta w formie pisemnej, w szczególności określać jej przedmiot (odpowiednią część zamówienia) 
odpłatność i warunki rozliczenia. 

4.5.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67  
ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. 

4.6. Wymagany okres zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji na oferowany 
przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze 
umowy wynosi 4 lata i będzie liczony od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. 
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5. FINANSOWANIE 
 

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Kozienice  - budżet jednostki organizacyjnej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” 
 

6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
6.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw, oraz 

montaż tych urządzeń we wskazanej lokalizacji na terenie istniejącego Placu Zabaw, na zasadach  
i w zakresie określonym w SIWZ w szczególności w rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia”. 

6.2. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż nowych urządzeń placu zabaw wraz z pracami 
towarzyszącymi z lokalizacją na istniejącym placu zabaw dla dzieci 

 

W skład zamówienia wchodzą poniższe lub równoznaczne zestawy urządzeń placu zabaw:  

Duży zestaw tematyczny morski: Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej 
(chromowej), łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Jednowarstwowe oraz 
trójwarstwowe płyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 
lub20 mm oraz tworzywa HPL o grubości 8 i 10 mm. Elementy złączne odporne na warunki 
atmosferyczne. Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej. Liny Ø16 
polipropylenowe, z rdzeniem stalowym. Zjeżdżalnia min 1 sztuka wykonana z trójwarstwowej płyty 
frezowanej HDPE o grubości 20 mm oraz blachy nierdzewnej o grubości 3 mm. Uchwyty 
wspinaczkowe wykonane z żywicy epoksydowej. Urządzenie atrakcyjne o tematyce morskiej, 
składające się minimalnie z następujących podzespołów zabawowych: sugerowana min. 1szt. 
wieża z podestem kwadratowym, 1szt. wieża z podestem kwadratowym z zadaszeniem, 1wieża z 
podestem np. ćwiartka, min. 1x przejście linowe z osłonami, 1x mostek ruchomy z osłonami, 1x 
zjeżdżalnia, 2x palma lub inna roślina morska, drabinki min 2 różne, trapy min. 2 różne, ściank i 
wspinaczkowe min 1szt. Wymiary:  długość: min. 8m., szerokość: min. 6m, wysokość nie mniejsza 
niż 3,5m. 

Statek-piaskownica: Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej), 
łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Jednowarstwowe oraz trójwarstwowe 
płyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 mm. Elementy 
złączne ocynkowane galwanicznie. Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej. 
Podstawowy skład podzespołów stanowiący atrakcyjny do zabawy statek  - 2 x podesty np.: 
ćwiartki, min. 1x trap wejściowy 400, 1x moduł edukacyjny – labirynt, 1x moduł edukacyjny – 
liczydło, jako bariera inna płyta edukacyjna, kolejna bariera np. szczeblowa łukowa do 2szt., min. 
1x ster, 1x atrakcyjny wizualnie żagiel centralny, dodatkowo  flagi pirackie oraz burty w klimacie 
morskim, np.: rekin, delfin. Urządzenie umożliwiające zabawy tematyczne, wspinanie, zabawę 
piaskiem, jednocześnie min. Ok. 15 osób. Długość zestawu nie mniejsza niż 5,5m. szerokość 2 m a 
wysokość 3m.  

Zestaw sprawnościowy duży: o zwartej konstrukcji umożliwiającej wykonywanie różnych ćwiczeń 
typu gimnastyczno – sprawnościowych. Wszystkie elementy rury metalowe - stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami strukturalnymi, użyte płyty HDPE. Sugerowany 
skład zestawu opartego na kole stanowiącym "bocianiego gniazdo"- na szczycie, wkomponowana 
siatka wspinaczkowa z liny PP zbrojona stalą, min 2 elementy obrotowe umożliwiające 
balansowanie,  drabinki, zaokrąglona ściana z uchwytami, liny wspinaczkowe. Wymiary: długość- 
5,50m, szerokość-4 m, wysokość nie mniejsza niż 2 m.  

Zestaw sprawnościowy mniejszy: Konstrukcja urządzenia: urządzenie wykonane ze stali 
nierdzewnej, płyt HPL/HDPE oraz lin. Możliwe zastosowanie liny plecionej, zbrojonej 18 mm. 
Elementy metalowe konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami akrylowymi, 
strukturalnymi. Urządzenie wielofunkcyjne min. 6 różnych ścianek umożliwiające, przewroty, 
ćwiczenia równowagi, wspinanie, itp. Wymiary  ok. 3x3m, wysokość nie mniejsza niż 1,6m.  

Zjazd szynowy: Urządzenie pozwalające na przejeżdżanie z jednego podestu na drugi za pomocą 
zawiesia poruszającego się po szynie  - konstrukcja :urządzenie wykonane z profili stalowych.  
Podesty z płyty HDPE  antypoślizgowej grubości 20 mm. Zastosowany ślizg oparty na 
bezobsługowym, podwójnym zespole łożysk tocznych. Zespół ślizgowy zamknięty w stalowej 
kasecie uniemożliwiającej niepowołany dostęp. Całość konstrukcji stalowej zabezpieczona 
antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym).Wymiary: długość 6,5m, 
szerokość ok. 0,8m. wysokość  ok. 2,5m. 
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Karuzela „bączek”: Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem 
akrylowym, strukturalnym, wykonana z rury stalowej o przekroju 120x4mm, na którym osadzona 
jest podłoga antypoślizgowa o średnicy do 600mm i grubości nie mniejszej niż 19mm, z 
zamontowanym słupkiem o wymiarach do 40x3mm zakończonym bezpiecznym uchwytem. 
Wysokość całkowita urządzenia ok. 100 cm, średnica: ok. 60cm, waga: do 240 kg. Karuzela 
wyposażona w łożyskowy system obrotowy nie wymagających konserwacji. 

6.3. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zabezpieczone 
przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, 
wykonane z materiałów zapewniających wysoką jakość, estetykę i ładną kolorystykę i zapewniać 
bezpieczeństwo użytkowania, być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów 
bezpieczeństwa i norm, posiadać cechy techniczne i jakościowe nie gorsze niż wymagane, 
montowane w sposób zapewniający ich stabilność i z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

6.4. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać wszystkim aktualnym 
wymogom jakości i bezpieczeństwa, w szczególności spełniać wymogi normy PN-EN 1176, 
posiadać ważne atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność z normami wydane przez niezależne 
jednostki certyfikujące, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

6.5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
(CPV): główny przedmiot :  

37530000-2 - Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu,  
37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw 
37535220-5 - Urządzenia do wspinania 
37535230-8 - Karuzele do placów zabaw 
37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw 
37535270-0 - Piaskownice do placów zabaw 
37535290-6 - Ścianki i liny do wspinania 
45111000-8- Roboty ziemne 
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

7.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie 7 tygodni (42 dni) od dnia 

podpisania umowy. 
7.2. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

8.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego 
zamówienia, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego 
zamówienia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 

 8.1.1.     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
jeśli wykaże: 

8.1.1.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego 

zamówienia  
– Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 
potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3), 

8.1.1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za 
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spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie dokonał co najmniej jednego 
zamówienia obejmującego dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych o konstrukcji 
metalowej lub dostawę wraz z montażem urządzeń wyposażenia placów zabaw o konstrukcji nośnej 
metalowej o wartości brutto min.20 tysięcy złotych (zrealizowanego w ramach jednego zamówienia-- 
jednej dostawy z montażem). Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku zamówień – dostaw  
z montażem do celów wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu. Dopuszcza się 
wykazanie w ramach jednego zamówienia dostawy mieszanej tj. obejmującej dostawę wraz  
z montażem urządzeń wyposażenia placu zabaw o łącznej wartości brutto 20 tysięcy złotych. 

8.1.1.3. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

– Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 
potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3), 
 
8.1.1.4. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych 

wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku 
poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 3)  
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych 
dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, że w/w warunki 
wykonawca spełnia. 
Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później 
niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.1.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. ( art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 

8.1.2.1. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu  
w zakresie, o którym mowa w pkt. 8.1.1.2 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest 
do złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na czas realizacji zamówienia zawierającego, co najmniej:  
- datę i miejsce złożenia oświadczenia, 
- nazwę i adres podmiotu oddającego Wykonawcy swoje zasoby do wykorzystania  
- tytuł zamówienia, w realizacji którego podmiot oddający zasoby będzie uczestniczył, 
- czas, na jaki zostaną zasoby udostępnione i nazwę Wykonawcy, któremu zasoby zostaną 
udostępnione dla potrzeb realizacji zamówienia, 
- rodzaj i zakres powierzonych do wykonania usług dla potrzeb realizacji zamówienia. 
Wzór zobowiązania (do wykorzystania), o którym mowa w pkt. 8.1.2.1. stanowi załącznik nr 5. 
Dokumentem równoważnym w stosunku do wymagań, o których mowa w pkt 8.1.2. może być 
umowa przedwstępna, umowa zlecenie lub inny dokument, w którym zawarte będą informacje, 
o których mowa w pkt 8.1.2.1.  

 
UWAGA: 

8.1.2.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp         
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,  

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy   
      przedstawienia, poza pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do oddania mu do  
       dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  
      o którym mowa w pkt. 8.1.2., także przedstawienia przez te podmioty dokumentów   
      wymienionych w pkt. 9.2 a i b. 
 
8.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.  24 

ust. 1 ustawy Pzp. 
 

8.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy Pzp. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Pzp 
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9.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp (załącznik nr 3), 
 

b) wykaz wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (załącznik nr 4), 
Za główne dostawy, których dotyczy obowiązek wykazania ich przez Wykonawcę w wykazie (zał. Nr 
4) i dla których należy przedstawić dowody potwierdzające ich należyte wykonanie Zamawiający 
uznaje te dostawy, które są niezbędne do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 
8.1.1.2. SIWZ. 
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych dostaw, o których mowa powyżej są: 
- poświadczenie wykonania (dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy) 
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
Uwaga: w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane  

w wykazie, o którym mowa w pkt. b, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania wymaganych dowodów, o których mowa w pkt. 9.1.b. 
 

            9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,   
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik Nr 6) – składają wszyscy wykonawcy 

bez względu na status prawny wykonawcy ( tj. spółki prawa handlowego i osoby fizyczne) 
  

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp 
składają odpowiednio: 

 
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert – składają wykonawcy, których działalność wymaga wpisu do 

rejestru przedsiębiorców (KRS), 
- aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony 
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – składają przedsiębiorcy – 

osoby fizyczne 
 

c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, oprócz pisemnego 
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zmówienia, o którym mowa w pkt. 9.4.c. składa wraz z ofertą 
także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym jak dla wykonawcy,  
tj. dokumenty, o których mowa  w pkt. 9.2. a i b. 
 

        9.3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 

a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej ( załącznik Nr 7) 

 
      9.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   
           Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć : 

  

a) oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanych urządzeń placu zabaw, potwierdzające 
wymagania Zamawiającego (zał. Nr 9), 

b) opisy i fotografie urządzeń, które mają zostać przez Wykonawcę dostarczone, zawierające 
niezbędne dane do weryfikacji proponowanych urządzeń, w szczególności charakterystykę 
materiałów z jakich wykonane są urządzenia, ich wygląd, kolorystykę, sposób montażu, składane  
w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę, 

c) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że 
urządzenia, które mają być dostarczone odpowiadają określonym normom (ważne certyfikaty 
zgodności z normami PN-EN w szczególności PN-EN 1176--2009, wydane przez jednostki 
certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji), składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej przez Wykonawcę. 
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Nazwy/numery katalogowe urządzeń muszą być zgodne z nazwami/numerami  
katalogowymi widniejącymi w certyfikatach. Certyfikaty muszą dotyczyć urządzeń przedstawionych 
w ofercie. 

 
     9.5. Inne dokumenty: 

a) stosowne Pełnomocnictwo do reprezentacji - jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na 

podstawie pełnomocnictwa - musi zostać ono złożone jako część oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. jako 
konsorcjum) - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia  

c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( np. wg wzoru – załącznik nr 6 lub inny 
równoważny dokument- patrz „uwaga” do punktu 8.1.2.1), jeżeli wykonawca przy wykazywaniu 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.1.2 powołuje się na 
potencjał innych podmiotów. 

 
9.6 Stosownie do treści § 4 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 

(Dz.U.z 2013r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 
9.6.1. Zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2 b składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
 
9.6.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.6.1. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

upływem terminu składania ofert.  
 
9.7. Stosownie do treści § 4 ust.3 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli  

w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.6.1 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 9.6.2  stosuje 
się odpowiednio. 
 
9.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  
 
9.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 
 
9.10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone  
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
 
9.11. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty,  
o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż  
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
 
9.12. W przypadku złożenia odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań  
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 istniejących między przedsiębiorcami w celu ustalenia czy zachodzą 
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przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne 
czynniki, w szczególności wpływ tych powiązań na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie 
zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, 
który  nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej  grupy 
kapitałowej. 

 
9.13. Stosownie do treści § 1 ust.6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. 

poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca wykazując spełnienia warunków, o których 
mowa w pkt. 8.1.1. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów  
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę 
z   tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może żądać przedstawienia stosownych 
dokumentów dotyczących w szczególności: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

10. ZASADY SKŁADANIA OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE 
 

10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum).  
W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 
10.2 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału 

w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie 
z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ.  

 

10.3 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy 
wykonawców, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania, o którym 
mowa w pkt. 9.4 b) SIWZ 

 

10.4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć 
samodzielnie oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 9.2 SIWZ. Oświadczenie wymienione  
w pkt. 9.1a) SIWZ Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie, pod warunkiem, że 
zostanie ono podpisane przez ustanowionego pełnomocnika lub każdego z Wykonawców. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkich 
dokumenty wymienione w pkt. 9.1 b SIWZ. 

 
10.5 Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum tj. nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

10.6 Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie została wybrana, zamawiający 
żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, gwarantującej solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za 
realizację zamówienia, zawierającej upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania  
i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do 
otrzymywania należnych płatności. 

 
10.7 Umowa, o której mowa w pkt 10.6. winna zawierać co najmniej: 

- strony umowy, 
- przedmiot i cel działania konsorcjum, 
- zakres prac powierzonych do wykonania każdej ze stron i sposób współdziałania, 
- okres obowiązywania umowy (obejmujący również okres rękojmi i gwarancji jakości), 
- sposób odpowiedzialności, 
- obowiązki i uprawnienia partnerów, w tym lidera, 
- regulacje prawne w stosunku do umowy konsorcjum.  
 

11. UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

 
11.1. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu  

w BZP do upływu terminu składania ofert. 
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11.2. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swe 
zapytania na piśmie. Zapytania mogą być składane faksem, z zastrzeżeniem pkt. 2.1 SIWZ. 

 
11.3. Zamawiający obowiązany jest 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.         

 
11.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 11.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
11.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 
11.6. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest SIWZ. 

  
11.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest SIWZ.  

 
11.8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ 

prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach  
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.  

 
11.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
11.10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający poinformuje wykonawców 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniana 
jest SIWZ..  

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

12.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na drukach zgodnych z 

treścią formularzy stanowiących załączniki do siwz. 
 

12.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
12.3. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach /jednej zewnętrznej, drugiej wewnętrznej/ w 

siedzibie Zamawiającego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, 26-900 Kozienice, 
ul. Jana Kochanowskiego 1, sekretariat do dnia 01.10. 2014 roku do godz. 10

45
. 

 
12.4. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować: „Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 
Kozienice” z napisem: „Oferta w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw” 
 z dopiskiem  „Nie otwierać przed dniem 01.10.2014 roku, przed godz.11:00”  

 

12.5. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. 
 
12.6. W przypadku przesyłania oferty pocztą, ofertę złożoną w dwóch kopertach opisanych jak w pkt. 3  

i 4 należy złożyć w kopercie zewnętrznej ( trzeciej ) oznakowanej nazwą i adresem zamawiającego, 
z dopiskiem „Dotyczy przetargu z dnia 17.09.2014 roku- „Dostawa i montaż urządzeń placu 
zabaw”. Za termin złożenia oferty drogą pocztową zostanie uznana data i godzina odbioru 
przesyłki przez Zamawiającego. 

 
12.7. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi wykonawca. 
 
12.8. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę odpowiadającą treści SIWZ, zgodnie  

z wymaganiami ustawy  PZP.  
 
12.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty poniesie wykonawca.  
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12.10. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

 
12.11. Każdą zapisaną stronę oferty należy ponumerować kolejnymi numerami. Pożądane jest, aby 

wszystkie strony oferty były złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek 
kartki. 

 
12.12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę /osoby uprawnione do reprezentacji firmy podpisują druk oferty, wszystkie 
załączniki, miejsca, w których zostały wniesione poprawki/. 

 
12.13. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 
poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

 
12.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

12.14.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
zasad jak składana oferta tj. w dwóch zamkniętych kopertach (zewnętrznej i 
wewnętrznej), zgodnie z opisem pkt.12.3 i 4 z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty 
oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty, 

12.14.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich 
samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na 
zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty 
wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

12.14.3. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie  
z pkt. 12.14.2. nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone 
wykonawcy. 

 
12.15. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

 
12.16. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

 
12.17. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zgodnie z tym 
przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj. nazwy i adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania, okresu 
gwarancji, warunków płatności. 

 
12.18. W przypadku podania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca 

chciałby zastrzec, zobowiązuje się Wykonawców, by zostały załączone do oferty w osobnym 
opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie 
udostępniać” 

 
12.19. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi być w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisywania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnika wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 
być podpisane przez wszystkie te osoby. 

 

12.20. W przypadku składania oferty przez podmiot, jakim jest Spółka cywilna oferta musi być podpisana 
przez wszystkich wspólników spółki lub przez osobę, która została upełnomocniona przez 
wszystkich wspólników do reprezentowania spółki w postępowaniu. Stosowne pełnomocnictwo,  
o którym mowa w pkt. 9.4.a) SIWZ należy dołączyć do oferty. 
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12.21.  Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ.  

 
12.22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 

 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 
13.1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert i upływa z dniem 08.10.2014 r. 

 

14.2. 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.  

 

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Oferty winny być złożone siedzibie Zamawiającego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, 
26-900 Kozienice, ul. Jana Kochanowskiego 1, sekretariat do dnia 01.10.2014 roku do godz. 10

45
. 

 

16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

16.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2014 r., o godz.11:00 w siedzibie zamawiającego  

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, 26-900 Kozienice,  
ul. Jana Kochanowskiego 1 

 
16.2.  Otwarcie ofert jest jawne.  

 
16.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
 

16.4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania 
zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez zamawiającego 
podczas otwarcia.  

 
16.5. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcom 

informację z otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.  
 

16.6. Zamawiający, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia, 
udostępni na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego protokół 
wraz z załącznikami, z tym, że załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a oferty udostępnia się od chwili ich 
otwarcia.  

 

16.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec przed ujawnieniem 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

17.1. Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

17.2. Cena oferty ma być wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie. Cenę oferty 
należy podać w wartości brutto, w złotych polskich, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku oraz słownie.  

 
17.3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia - dostawę  

i montaż urządzeń oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę 
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z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane  
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 
Wykonawcę obciąża ryzyko prawidłowego określenia wysokości swojego wynagrodzenia za 
wykonanie wszystkich niezbędnych prac i czynności z uwzględnieniem specyfiki dostaw, warunków 
ich realizacji i odbioru. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na cenę zamówienia, w tym techniczne, organizacyjne, administracyjne i prawne. 

 

17.4. Cenę oferty wykonawca obliczy uwzględniając zakres zamówienia i  wymagania opisane w SIWZ, 
w szczególności w rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia  
 

17.5. Dla celów niniejszego postępowania Wykonawca dokona obliczenia ceny oferty w załączniku nr 1a 
  do Formularza oferty, poprzez podanie poszczególnych cen brutto elementów zestawu  
  i sumowanej  wartości brutto dostawy i montażu wraz z robotami towarzyszącymi. Tak  wyliczoną      
  cenę dostawy i montażu urządzeń (cenę oferty) Wykonawca umieszcza na Formularzu oferty. Cena    
  ta będzie brana pod uwagę przez  Zamawiającego przy porównaniu  i ocenie ofert. 
 

17.6. Jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego   
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny należny, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatek 
od towarów i usług,  który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami /dotyczy 
podmiotów zagranicznych które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do 
uiszczenia podatku VAT w kraju/. 

 

17.7.  Ceny jednostkowe brutto za zestaw podane przez Wykonawcę  w załączniku nr 1 do Formularza 
oferty, będą cenami ryczałtowymi, stałymi, ustalonymi na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlegają podwyższeniu. Ceny te będą podstawą do rozliczenia wykonanych dostaw w okresie 
obowiązywania umowy.  

 

18. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował jedno kryterium – cena 100%. 
 

19. SPOSÓB BADANIA I OCENY OFERT 
 

19.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub 
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu  w którym upłynął termin składania ofert.  

 

19.2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

19.3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem 
pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust.1a i 2 ustawy Pzp, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

19.4. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest zobowiązany, zgodnie z prawem RP do uwzględnienia w cenie 
podatku od towarów i usług VAT – zamawiający przy ocenie ofert, do ceny zaoferowanej przez 
takiego Wykonawcę doliczy należny podatek VAT.  

 

19.5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W odniesieniu do 
zawiadomienia o sposobie poprawienia omyłek, o którym mowa w pkt 19.6 lit.c, SIWZ w terminie 3 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonaniu poprawek Wykonawca może nie wyrazić zgody 
na ich poprawienie.  

 
19.6. Poprawianie omyłek: 
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a) oczywistych omyłek pisarskich, 
b) oczywistych omyłek rachunkowych, 
c) innych omyłek, polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty, 
dokonuje w formie pisemnej Zamawiający. 

 

19.7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, w którym 
jedynym kryterium oceny ofert jest cena, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
19.8. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

19.8.1. zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania, 

19.8.2. nie zostaną odrzucone przez zamawiającego. 
 

19.9. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp uznaje się za odrzuconą. 

 
19.10. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

19.10.1. jest niezgodna z ustawą, 
19.10.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Pzp, 
19.10.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
19.10.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
19.10.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
19.10.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
19.10.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 
19.10.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
19.11. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 
Cena ofertowa minimalna (brutto) 

W cena = --------------------------------------------      x 100 pkt  
Cena oferty badanej (brutto) 

 
19.12. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów. 

 
20. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
 

20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty: 
- o wyborze najkorzystniejszej oferty,  
- o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
- o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w art. 92. ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

 
20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
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21. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
 

21.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
 

21.2. Zgodnie z art. 139 i 140  ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie ninie jszego 
zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

21.3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

 

21.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania za jego zgodą następujących zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 

 

1)Terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
- w  przypadku zwłoki w świadczeniu dostaw z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, na 
podstawie pisemnego umotywowanego wniosku wykonawcy, zaakceptowanego przez 
Zamawiającego, 
- niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy, 
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia               
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla              
Zamawiającego, 
 - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
 - zawieszenia wykonania dostawy niespowodowanych uchybieniami Wykonawcy  
i Zamawiającego. 
2) Gdy wystąpiły takie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
i na   które strony nie miały wpływu. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego 
zakresu zamówienia wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. 
3) W przypadku koniecznej zmiany przedmiotu zamówienia ( np. w wyniku zaprzestania produkcji  
danego urządzenia), o ile Wykonawca wykaże iż dołożył należytej staranności w uzyskaniu 
informacji na temat przedmiotu zamówienia w dniu składania oferty, która to zmiana nie 
spowoduje dostarczenia urządzeń o parametrach technicznych, funkcjonalności, jakości, 
przeznaczeniu gorszych w stosunku do  zaoferowanych w ofercie. 
4) W uzasadnionych przypadkach dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach lepszych 
niż deklarowane w ofercie za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
5)W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawców, którym wykonawca 
powierzył wykonanie zamówienia, na skutek wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego 
lub  Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. 
Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana 
podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę.  
6) Gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. 
7) Gdy nastąpi zmiana nazwy lub siedziby Wykonawcy. 
8) Gdy nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie 
trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego. 

 

22. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
22.1.Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą może być prowadzone tylko w PLN zł. 

 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
24.1. Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 

 
 
 
 
 

…………………………………. 
 
          



OPPOJ.7011.1.P.2014   Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw                       17 
___________________________________________________________________ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział II 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

    Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw 
wraz z wykonaniem prac i robót towarzyszących, z lokalizacją na istniejącym placu zabaw 
przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice 
 

2. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych 
2) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w umowie 

zobowiązany jest do: 
- zabezpieczenia terenu budowy do czasu odbioru końcowego zapewniając 
bezpieczeństwo uczestników, 
- wykonania robót ziemnych, 
- wykonania fundamentów zbrojonych pod montowane urządzenia zabawowe, 
- dostarczenia kompletnych zestawów urządzeń placu zabaw, rozładunku, składowania  
i ich montażu w miejscach wskazanych w koncepcji, przez Zamawiającego i przyszłego 
użytkownika – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, 
- uporządkowania terenu po zamontowaniu urządzeń zabawowych, 
- wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz.  

 
3. Opis i wymagania w stosunku do urządzeń zabawowych stanowiących przedmiot zamówienia: 
 
1) Wymagania ogólne 
Zestawy do zabaw mają być bezobsługowe, bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne  
i wandalizm.  
 
2) Wymagania konstrukcyjne 
 
a) złączki, śruby, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, 
b) końcówki rur zamknięte, śruby zabezpieczone zaślepkami, 
c) elementy ochronne i zabezpieczające trwałe, bez możliwości łatwego ich zdejmowania, 
d) fundamenty betonowe, zbrojone, wylewane. 
 
3) Przedstawione w koncepcji wizualizacje urządzeń należy traktować jako przykładowe 
wymagane urządzenia. Wykonawca może zaoferować inne równoważne urządzenia, pod 
warunkiem że posiadać one będą cechy funkcjonalne, jakościowe i techniczne i estetyczne oraz 
standard wykonania co najmniej takie same lub lepsze w stosunku do określonych wymagań 
podanych w opisie przedmiotu zamówienia i nie gorsze jak projektowane urządzenia oraz 
posiadać wymagane certyfikaty. 
 
Warunki równoważności urządzeń placu zabaw: 
 
a) urządzenia muszą posiadać funkcje i tworzyć zestawy urządzeń opisane w koncepcji  

i w SIWZ, 
b) urządzenia muszą być przeznaczone dla dzieci i młodzieży. 
c) opisy i oznaczenia wykonane w fazie produkcji bez stosowania naklejek, 
d) urządzenia muszą wykazywać zgodność cech konstrukcyjnych i materiałowych. 

Nie dopuszcza się zaoferowania urządzeń, których elementy wykonane są z drewna lub 
sklejki; nie dopuszcza się konstrukcji urządzeń wykonanych z kształtowników; konstrukcja 
urządzeń o zaokrąglonych kształtach, 
- cechy konstrukcyjne określone w pkt 2 lit. a-d wymagane. 
 

4) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 
zabezpieczone przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych na okres nie krótszy niż 
udzielona gwarancja, muszą posiadać wysoką jakość, estetykę i ładną kolorystykę i zapewniać 
bezpieczeństwo użytkowania, być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów 
bezpieczeństwa i norm, posiadać cechy techniczne i jakościowe nie gorsze niż wymagane. 
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5) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać wszystkim aktualnym 
wymogom jakości i bezpieczeństwa, w szczególności spełniać wymogi normy PN-EN 1176, 
posiadać ważne atesty i certyfikaty wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające zgodność z normami, które 
Wykonawca dostarcza wraz z ofertą. W przypadku utraty ważności certyfikatu zgodności  
z normami danego urządzenia w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć aktualny certyfikat zgodności z normami najpóźniej w dniu montażu tych urządzeń. Nie 
dopuszcza się wbudowania urządzeń, dla których ważność certyfikatu upływa przed odbiorem 
końcowym przedmiotu zamówienia. 
 
4. W przypadku gdy materiały, urządzenia lub roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z SIWZ  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość przedmiotu zamówienia, to takie materiały, urządzenia lub 
roboty budowlane zostaną przez Wykonawcę rozebrane i wykonane przez niego ponownie lub 
zastąpione innymi. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy aż 
do zakończenia i odbioru końcowego. 
 
6. Wykonawca odpowiada za ochronę terenu, robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
zgromadzone na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót. 
 
7. Dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe informujące  
o producencie,   dacie produkcji oraz numerze seryjnym i normie, zgodnie z którą zostały 
wykonane.  
 
8. Dostawy będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona z najwyższą starannością  
z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie dostaw, zgodnie ze 
złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zapewnia, że przedmiot 
zamówienia zostanie wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 9. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich świadczeń, dokonania wszelkich 
nakładów, jak  również dokonania wszelkich prac, czynności i robót które są konieczne bądź 
potrzebne dla wykonania   przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy zostały one ujęte w formie 
pisemnej w umowie. Czynności bądź inne świadczenia, które nie zostały dokładnie opisane winny 
być przez Wykonawcę wykonane i spełnione w  sposób odpowiedni dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 
 
  10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
  wykonywane dostawy także za te zlecone Podwykonawcom. 

 
 
 
 
        ..................................................... 
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Rozdział III 

 
 

    ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


