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1. ZAMAWIAJĄCY: 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach 

ul. Budowlanych 67 

43 – 100 Tychy 

tel.: 32 438 22 00; fax: 32 438 22 15 

mail: zamowienia@tzuk.tychy.pl  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1  

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje 

urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2017 roku. 

Wspólny Słownik Zamówień: 

50 87 00 00 – 4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw 

 

Zamówienie podzielone jest na 2 części: 

Zadanie nr 1: 

Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych  

i rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2017 roku. 

Zakres prac objętych zamówieniem: 

Wykonywanie systematycznych kontroli urządzeń zabawowych w terminie zawarcia umowy: 

a) systematyczne kontrole i bieżące utrzymanie placów zabaw, urządzeń 
rekreacyjnych oraz budowli sportowej, 

b) kontrola podstawowa, 
c) demontaż zużytych lub zniszczonych urządzeń oraz ich części, 
d) zakup i wymiana lub montaż nowych elementów urządzeń zabawowych  

i rekreacyjnych, 
e) utrzymanie czystości i porządku – zamiatanie chodników, czyszczenie nawierzchni  

z poliuretanu, 
f) malowanie elementów zestawów urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń na placach 

zabaw wymienionych w przedmiocie zamówienia. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz i lokalizacja gminnych placów zabaw 
wraz z urządzeniami zabawowymi i rekreacyjno-sportowymi określają załączniki  
nr 4 i nr 4a do SIWZ. 
 
Zadanie nr 2: 
Wymiana piasku w piaskownicach i na nawierzchniach sypkich na gminnych placach zabaw 
w Tychach w 2017 roku. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz piaskownic i nawierzchni sypkich 
stanowią załączniki nr 4 i nr 4b do SIWZ. 
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3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach zadania. Ofertę 

można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.  

3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.4 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 

ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

3.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy) zgodnie z art. 29 ust. 3a 

ustawy – Prawo zamówień publicznych zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2, z zastrzeżeniem, że powyższy 

wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności kierowniczych przy realizacji 

zamówienia.  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 

 

Zadanie nr 1: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01 kwietnia 2017 roku 

do dnia 30 listopada 2017 r. 

 

Zadanie nr 2: etap I: od 24 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. 

                      etap II: od 24 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. 

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP: 

5.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia ww. zamówień. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu; 

6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

W zakresie Zadania nr 1: 

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 
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zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Wymagane jest wykonanie lub wykonywanie usługi polegającej na: 

- minimum 1 usługi w zakresie napraw lub remontów plenerowych urządzeń zabawowych, 

sportowych lub rekreacyjnych o wartości min. 50.000,00 zł brutto, 

 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wymagane jest dysponowanie odpowiednią liczbą osób realizujących zamówienie, tj.: 

- minimum 1 osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie kontroli podstawowej  

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz pełniącą 

stały nadzór nad placami zabaw oraz urządzeniami rekreacyjno-sportowymi. 

UWAGA W przypadku wspólnego ubiegana się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

zdolność techniczna i zawodowa będzie oceniana łącznie. 

W zakresie Zadania nr 2: 

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

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

którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Wymagane jest wykonanie lub wykonywanie usługi polegającej na: 

- minimum 1 usługi w zakresie wymiany piasku w piaskownicach i na terenach placów 

zabaw/placów rekreacyjnych o wartości min. 40.000,00 zł brutto. 

UWAGA W przypadku wspólnego ubiegana się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

zdolność techniczna i zawodowa będzie oceniana łącznie. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2017 roku.” 

Strona 5 z 19 
 

6.2 Zamawiający może, na każdym etapie postepowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

6.3 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa innego sposobu spełniania 

warunków  

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(art. 23 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

6.4 Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

6.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  

w punkcie 6.1.2 lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

6.4.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.4.3 Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwolą na wykonanie przez Wykonawcę spełnienia 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 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

6.4.4 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. 

6.5 Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie 

następujących przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych: 

6.5.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171); 

6.5.2 który 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; 

6.5.3 który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
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koncesji, zawartą z Zamawiającym, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

6.5.4 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż  

3000 złotych; 

6.5.5 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 wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 6.5.4; 

6.5.6 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów  

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

6.5.7 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 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.  

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA: 

7.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte  

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w punkcie 7.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

7.3 Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1 niniejszej SIWZ. 

7.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1  niniejszej SIWZ. 
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7.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

- w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy obu zadań) 

7.5.1 dokumenty wymienione w punkcie 6.1.2 SIWZ (dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2) 

- w zakresie nie podlegania wykluczeniu (dotyczy obu zadań) 

7.5.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zwarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7.5.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

7.5.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.5: 

7.6.1 punkty 7.5.2 – 7.5.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.7 Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.6.1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w punkcie 7.6.1 lit. a, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

7.8 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 
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mowa w punkcie 7.5, 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. Przepis punktu 7.7 stosuje się.  

7.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

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

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

7.11 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

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). 

7.12 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.1 niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 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.  

8. GRUPA KAPITAŁOWA: 

8.1 Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 229) poprzez pojęcie: 

a) „przedsiębiorcy”  - rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi  

o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą  

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie 

konkurencji  

i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
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jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

- związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji. 

b) „przejęcie kontroli” – rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie przy uwzględnieniu 

wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego 

wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą  

w szczególności: 

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź  

w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 

nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 

albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień  

z innymi osobami, 

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

c) „grupa kapitałowa” – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani  

w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 

8.2 W oparciu o wskazane regulacje, Wykonawca winien samodzielnie zdecydować czy należy 

do grupy kapitałowej.  

9. OBOWIĄZEK PODATKOWY: 

9.1 Jeżeli Wykonawca złoży 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. 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI: 
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10.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w punkcie 7 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,  

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych), dla których 

dopuszczalna jest forma pisemna. 

10.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

10.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Tyski Zakład Usług Komunalnych  

w Tychach, ul. Budowlanych 67, 43 – 100 Tychy. 

10.4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

winny być kierowane drogą elektroniczną na adres zamowienia@tzuk.tychy.pl, a faksem pod 

numer 32 438 22 15. 

10.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

10.6 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą  

z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 38). 

10.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenia Zamawiającego. 

10.8 Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

W zakresie proceduralnym: 

Paula Małajny – tel. 32 438 22 12 

W zakresie merytorycznym: 

Katarzyna Leonard-Cibor – tel. 32 438 22 07 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

11.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

Dla Zadania nr 1: 

2.100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100 PLN) 

Dla Zadania nr 2: 

1.500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN) 

11.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

11.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: 

przelewem z konta na konto na rachunek Zamawiającego: 

83 1240 2975 1111 0010 6677 5534 Bank Pekao S.A. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

mailto:zamowienia@tzuk.tychy.pl
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c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b – e dokument winien być 
wystawiony na Gminę Miasta Tychy – Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach,  
ul. Budowlanych 67, 43 – 100 Tychy. Niniejszy dokument należy dołączyć do oferty.  

11.4 Zamawiający żądna ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych  
w art. 46 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

11.5 Zamawiający zawraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i ust. 2 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

11.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych  
w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 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 niż 60 dni. 

12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

13.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

13.1.1 wypełniony  formularz  ofertowy  sporządzony  z  wykorzystaniem  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

13.1.2 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 

do SIWZ), 

13.1.3 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że 

osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona. 

13.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie danego zadania. 

13.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

13.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające 
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odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa  

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

13.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

13.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na każdej  stronie podpisana  przez  

osobę  (osoby)  uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy, podpis 

(podpisy)  musi  być  opatrzony  pieczęcią  imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki  lub 

zmiany w tekście  oferty  muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę  

i opatrzone datami  ich dokonania. 

13.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały. 

13.8 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych: 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy oraz 

opisanych w następujący sposób: 

OFERTA PN.: „UTRZYMANIE GMINNYCH PLACÓW ZABAW I MIEJSC 

REKREACYJNO-SPORTOWYCH W TYCHACH W 2017 ROKU.” 

TZUK.271.22.2017. NIE OTWIERAĆ PRZED 2017-03-20 GODZ. 10:30. 

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie 

otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

13.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w punkcie 13.8 niniejszej SIWZ 

oraz dodatkowo oznaczone słowami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.                                                            

13.10  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne  są jawne 

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13.11  Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 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. Tym samym, określona informacja 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 

wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

13.12  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
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przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  

oznaczać  będzie,  że  wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13.13  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem. 

13.14  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy –  Prawo zamówień publicznych, a złożone przez niego 

wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia 

ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 2017-03-20 do godz. 

10:15 . 

14.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, 

która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  

o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz  zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

14.2 Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy 

zechcą przybyć w dniu 2017-03-20 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego. 

14.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa  w art. 86  

ust. 4 ustawy PZP. 

14.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie  https://bip.tzuk.tychy.pl  

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
 
15.1 Cena oferty obliczona przez Wykonawcę na podstawie przekazanych materiałów musi 

zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załącznika nr 1a dla Zadania nr 1  

i Zadania nr 2 oraz załącznika nr 1b dla Zadania 1 do SIWZ przy pomocy zbiorczego 

zestawienia kosztów. 
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 15.2 Cena oferty obliczona przez Wykonawcę na podstawie przekazanych materiałów na 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia jest wartością ryczałtową obowiązującą przez cały 

okres realizacji zadania i musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające 

właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: robocizny, materiałów wraz z kosztami 

zakupu, koszty pracy sprzętu i środków transportu, zysk Wykonawcy oraz koszty pośrednie. 

15.3 Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia. 

15.4   Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane  z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

15.5  Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

15.6 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich 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 kosztu. 

15.7 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na Wykonawcy. 

 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT: 

16.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

16.1.1  Dla Zadania nr 1: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 60% 

2 Okres rękojmi za wykonane prace 30% 

3 Termin płatności faktury 10% 

 

16.1.2 Dla Zadania nr 2: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 60% 

2 Czas wykonywania prac na poszczególnych obiektach 30% 

3 Termin płatności faktury 10% 

 

16.2 Dla Zadania nr 1 punkty przyznawane za podane w punkcie 16.1.1 kryteria będą liczone 

następująco: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
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gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 Okres rękojmi za wykonane prace 

(minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy) 

Liczba punktów = maksymalna liczba punktów 30 

Należy wskazać konkretną liczbę miesięcy. 

Minimalny okres rękojmi określony przez Zamawiającego to 

24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

prac, natomiast maksymalny termin to 36 miesięcy licząc od 

daty podpisania protokołu odbioru prac. W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę terminu dłuższego niż 36 

miesięcy, Zamawiający będzie oceniał ofertę tak, jakby 

Wykonawca wskazał 36 miesięcy. 

 

Okres rękojmi (liczba miesięcy) 

Liczba punktów = (Rof/Rmax)*100*waga 

gdzie: 

- Rmax – maksymalny okres rękojmi (podany  

w miesiącach) spośród wszystkich ważnych ofert 

- Rof – okres rękojmi wskazany w ofercie (podany  

w miesiącach) 

3 Termin płatności faktury (minimum 14 dni, maksimum 30 dni) 

Liczba punktów = maksymalna liczba punktów – 10 

Należy wskazać konkretną ilość dni (np. 20 dni). 

Minimalny termin płatności faktury określony przez 

Zamawiającego to 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury od Wykonawcy, natomiast maksymalny 

termin to 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę terminu dłuższego niż 30 dni, Zamawiający 

będzie oceniał ofertę tak, jakby Wykonawca wskazał 30 dni. 

 

Termin płatności faktury (liczba dni) 

Liczba punktów = (Tof/Tmax)*100*waga 

gdzie: 

- Tmax – najdłuższy termin płatności (podany w dniach) 

spośród wszystkich ważnych ofert 

- Tof – termin płatności wskazany w ofercie (podany  

w dniach) 

 

16.3 Dla Zadania nr 2 punkty przyznawane za podane w punkcie 16.1.2 kryteria będą liczone 

następująco: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
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gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 Czas wykonywania prac na poszczególnych obiektach 

(minimum 3 dni robocze, maksimum 6 dni roboczych) 

Liczba punktów = maksymalna liczba punktów 30 

Należy wskazać konkretną liczbę dni. 

Zakres prac objętych zamówieniem należy wykonać  

w dwóch etapach:  

I etap: od 24.04.2017 r. do 19.05.2017 r. 

II etap: od 24.07.2017 r. do 11.08.2017 r. 

 Zamawiający ustala, że w w/w terminach Wykonawca ma 

obowiązek wykonania całości prac określonych  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Czas 

wykonywania prac na poszczególnych obiektach 

(piaskownicach) dotyczy sytuacji zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o rozpoczęciu 

prac na konkretnym obiekcie. Minimalny czas wykonania 

prac wymiany piasku na poszczególnych obiektach 

określony przez Zamawiającego to 3 dni robocze licząc od 

daty zgłoszenia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, 

natomiast maksymalny termin to 6 dni roboczych licząc od 

daty zgłoszenia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu 

dłuższego niż 6 dni roboczych, Zamawiający będzie oceniał 

ofertę tak, jakby Wykonawca wskazał 6 dni roboczych. 

 

Czas realizacji zadania (liczba dni) 

Liczba punktów = (Dof/Dmax)*100*waga 

gdzie: 

- Dmax – maksymalna liczba dni roboczych spośród 

wszystkich ważnych ofert 

- Dof – liczba dni roboczych wskazanych w ofercie  

3 Termin płatności faktury (minimum 14 dni, maksimum 30 dni) 

Liczba punktów = maksymalna liczba punktów – 10 

Należy wskazać konkretną ilość dni (np. 20 dni). 

Minimalny termin płatności faktury określony przez 

Zamawiającego to 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury od Wykonawcy, natomiast maksymalny 

termin to 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę terminu dłuższego niż 30 dni, Zamawiający 

będzie oceniał ofertę tak, jakby Wykonawca wskazał 30 dni. 

 

Termin płatności faktury (liczba dni) 

Liczba punktów = (Tof/Tmax)*100*waga 

gdzie: 
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- Tmax – najdłuższy termin płatności (podany w dniach) 

spośród wszystkich ważnych ofert 

- Tof – termin płatności wskazany w ofercie (podany  

w dniach) 

 

16.4   Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.5 Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. 

Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

16.6 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

16.7 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

16.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

17.1 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie  ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie  czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

17.2 Zawarcie umowy nastąpi według istotnych dla stron postanowień, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych 

warunków umowy lub wzoru umowy Zamawiającego  

17.3 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 – Prawo zamówień publicznych. 

17.4 Przed podpisaniem umowy 

a) Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej OC o wartości ubezpieczenia równej co 

najmniej 100.000,00 zł brutto i obejmującej okres co najmniej równy okresowi wykonywania 

usług realizowanych na podstawie niniejszej umowy dla zadania nr 1.  
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18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

18.1 Nie dotyczy. 

19. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

19.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zmawiający nie przewiduje 

udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 

WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA TAKICH WARUNKACH: 

20.1 Ogólne warunki umowy dla każdego z zadań stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

20.2  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje 

możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  

w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 

1)  zmiany wysokości stawki podatku VAT – o wysokość zmiany stawki. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

21.1 Środki ochrony prawnej 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 Prawo zamówień 

publicznych. 

21.2 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 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

21.3 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  

o  cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego; 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

21.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

21.5 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

21.6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
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przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa 
Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada    2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

22. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH: 

22.1 Niniejsze zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

23. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2. 

2. Załącznik nr 1a – Kosztorys ofertowy dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2. 

3. Załącznik 1b – Tabela cen jednostkowych dla Zadania nr 1. 

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie. 

5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2. 

6. Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1  

i Zadania nr 2  

7. Załącznik nr 4a – wykaz i lokalizacja gminnych placów zabaw wraz z urządzeniami 

zabawowymi i rekreacyjno-sportowymi 

8.  Załącznik nr 4b – wykaz piaskownic i nawierzchni sypkich 
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