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ZP.271.69.2016.KK    

 

 

SPECYFIKACJA 
I S TOTNY CH   W A RUNKÓW   ZA MÓW IENIA  

 

 

 
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych  

do budowy placu zabaw na zieleńcu  

przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach zadania:  

„Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu”  

oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych  

w ramach zadań:  

- budowa placu zabaw w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, 

- doposażenie placu zabaw na gminnym terenie zielonym  

w Igłowicach, 

- budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach 

zielonych w Jastrzębiu, 

- budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu 
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Zawartość  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia: 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                                  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e  

ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag  

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. 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. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp  

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
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4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza 

ich składanie. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

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

Zamawiającym a Wykonawcą,  jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. 

8a.   Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie 

wymagania, b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy  

lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje. 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia  

na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy 

Pzp. 

13. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

14. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

15. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części,  

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 

które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
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1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa występująca w imieniu własnym. 

Urząd Miejski, Wydział Zamówień Publicznych ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,  

tel. 77 419-03-59, fax 77 410-48-41. 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@namyslow.eu 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia     

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych 

 do budowy placu zabaw na zieleńcu przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach zadania: 

„Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu” oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych  

w ramach zadań: budowa placu zabaw w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, doposażenie placu zabaw 

na gminnym terenie zielonym w Igłowicach, budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach 

zielonych w Jastrzębiu, budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu, prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy Pzp. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw  

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 3 do siwz. 

3.2 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  

w siwz i ofercie. 

 

4.  Termin  wykonania zamówienia 

    Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2016 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy Pzp, 

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: 

Nie dotyczy. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 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. 

5.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp  

  wykluczy: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,  

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,  

mailto:zamowienia@namyslow.eu
http://www.namyslow.eu/
http://www.bip.namyslow.eu/
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z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  

za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego  

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane  

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający  

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618  

i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.3 Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach   

określonych w art. 22a ustawy Pzp: 

       5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  



6 

 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

       5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

       5.3.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp  

i ust. 5 ustawy Pzp.  

       5.3.4  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.  

       5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

       5.3.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w pkt 5.3.1 siwz, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 5.3.1 siwz. 

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

istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 siwz. 

5.3.8 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany  

jest do przedstawienia w odniesieniu do tych  podmiotów dokumentów wymienionych  

w pkt 6.7.2 a) siwz. 

5.3.9 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,  

czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp  

do ich zasobów, Zamawiający może  żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy  wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5.4 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia  albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich  

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24  

ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 

ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z pkt 5.1.2 siwz. 

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

o którym mowa w pkt. 6.1 siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokument ten potwierdza 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. 

5.4.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w pkt. 6.3 siwz składa każdy z Wykonawców. 

5.4.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani   

na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7 

siwz, przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.1 siwz składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych  

w pkt 5.1.2 siwz. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.2 siwz  składa każdy z nich. 

5.5 Zamawiający zastrzega/nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa  

 w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

5.6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość: 

- jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  

– nie dotyczy. 

- jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,  

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.7 Zamawiający może na każdym etapie postępowania 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. 

5.8  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

5.9  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, 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. 

5.10 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
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złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5.11 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. 

5.12 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia 

– nie spełnia”. 

 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

5a.1 Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24  

ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp: 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. poz. 978, z późn. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 233, z późn. zm.). 

5a.2  Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,  

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 

pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 

ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5a.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  

lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki  

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne  

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego  

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom  

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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5a.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5a.5 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

5a.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia 

6.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.2 Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 siwz Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie       

pisemnej wraz z ofertą. W/w oświadczenia stanowić będą załącznik nr 1 i 2 do oferty. 

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

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  

konkurencji  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia.  W/w oświadczenie stanowić będzie 

załącznik nr 4 do oferty. 

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień 

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

ust. 1 ustawy Pzp. 

6.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców  

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,  

że nie podlegają wykluczeniu  oraz  spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone  uprzednio oświadczenia lub dokumenty  

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.6 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń  lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  
- nie dotyczy, 

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) odpis 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 Pzp, 

b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
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3) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 

a) opis i fotografie produktów (karty katalogowe zawierające wizualizację, wymiary oraz opis 

techniczny oferowanego urządzenia), które mają zostać dostarczone i których autentyczność 

musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, 
b) certyfikaty oferowanych produktów wydane przez uprawnioną do tego jednostkę 

certyfikującą, posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji), zgodne  

z aktualną normą PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-6:2009  

oraz PN EN 1176-11:2014-11, potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

6.8  Jeżeli   wykaz,  oświadczenia   lub  inne  złożone   przez  Wykonawcę  dokumenty, budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,  

na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi, były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty  

w tym zakresie. 

6.9   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2a, składa dokument lub dokumenty  

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

(zamiast  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej). 

6.10  Dokument wymieniony w pkt. 6.7.2a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

6.11 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt. 6.9 siwz, 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 pkt. 6.10 siwz  stosuje się. 

6.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający  

może  zwrócić  się  do  właściwych   organów   odpowiednio   kraju, w którym Wykonawca  

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13  Dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało: 

  wykonane należycie w szczególności z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone w przypadku robót budowlanych są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów –  inne dokumenty, 

  wykonane lub są wykonywane należycie w przypadku dostaw lub usług 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.  

6.14 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
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w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6.15 Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), dotyczące Wykonawcy  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców należy przedstawić  

w oryginale. 

6.16 Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),  inne niż oświadczenia  

o których mowa w pkt. 6.14 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ  

Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenia na każdej stronie dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.17 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e ustawy Pzp, 

przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

     7.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywa się  

 pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, które mogą 

zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

7.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3 Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Kulej 

– Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Zamówień Publicznych, budynek B, pokój Nr 26,   

fax nr  77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

9. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  

się wraz z upływem terminu składania ofert. 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.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

10.1 Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których  

mowa w specyfikacji Zamawiającego; 

10.2   Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych 

zmian we wzorach druków); 

10.3 Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być 

wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę; 

10.4    Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w ofercie, 

jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony; 

10.5     Jeżeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać  

„NIE DOTYCZY”; 

10.6     Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

10.7     Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia 

ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka; 

10.8    Treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

10.9    Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

10.10 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym  

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania;  

10.11 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę; 

         10.12  Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 

  osoby wskazane w odpowiednim rejestrze, 

  osoby wskazane w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, 

  osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty  

i jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone  

do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10.13   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną; 

10.14   Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

     10.15   Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

pełna nazwa Wykonawcy 

adres 

numer telefonu, faksu                          

NIP, REGON                               

                                                „OFERTA –  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych”                                                       

 

                                                 NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11
00

       02.11.2016 r. 

10.16  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jest niezgodna z ustawą; 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia  lub niezaproszonego do składania ofert; 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
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 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, 

 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 

  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium, 

 oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 

  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

10.17  Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być  

one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Pakiet ten ma być 

wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

11.1 Oferty należy składać do dnia 02.11.2016 r. do godz. 10
00

 w Urzędzie Miejskim                                

w Namysłowie, w sekretariacie, budynek A, pokój Nr 12, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 

wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

11.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad  

i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 

  11.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.  

W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty,  

do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, odpis  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej i jeśli to konieczne  

– pełnomocnictwo).  Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich 

samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

  11.4  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

  11.5  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – Wydział Zamówień 

Publicznych, budynek B, pokój Nr 26 w dniu 02.11.2016 r. o godz. 11
00

. 

11.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w złotych (PLN), cyfrowo z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia  

z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu prac, 

niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające  

na ostateczną cenę. 
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Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 

ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezbędne do wykonania zadania m.in.: 

 wartość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia, 

 podatek od towarów i usług, 

 koszty montażu urządzeń, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

 koszt transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

 wszelkie podatki, opłaty i należności publiczno-prawne, 

 wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

Następnie Wykonawca od tej kwoty odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną cenę  

zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

  W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową  

  cena ogółem robót. 
 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag  

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający jako kryterium wyznaczył cenę (A=60%) oraz gwarancję 

(B=40%) dlatego w trakcie porównywania ofert obliczy najkorzystniejszą ofertę w następujący 

sposób: 

 

1) cena  - oferty zostaną ocenione zgodnie  ze wzorem  arytmetycznym: 
 

  P min 

                               An = __________ x 100 pkt. 

                                            Pn 

 

             An          - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

             n          - numer oferty 

             Pmin     - cena minimalna brutto wśród złożonych ofert 

             Pn        - cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę  

 

 

2) gwarancja (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy) – oferty zostaną ocenione zgodnie  

ze wzorem arytmetycznym: 

 

           T n 

                                    Bn =                 x 100 pkt.  

                                 T max 

 

  Bn          -  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B 

  n          -  numer oferty 

  Tmax     -  maksymalna gwarancja (podana w miesiącach) wśród złożonych ofert 

  Tn        -  zaproponowana przez Wykonawcę n gwarancja (podana w miesiącach) 

 

3) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium  

Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

 

Won= An x 60% + Bn  x 40%   

       

      Won – wskaźnik oceny ofert 
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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 podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 
 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

 o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania  

 wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni  

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7)  unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

       W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 2 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 

uzna za niewystarczające. 

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp, na stronie 

internetowej. 

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznych. 

 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,  

 w terminie nie krótszym niż: 

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość  

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp – nie dotyczy; 

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość  

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę 

lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180  

ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego 

przez Zamawiającego. 
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Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest dostarczyć  

umowę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz kalkulację 

poszczególnych urządzeń w rozbiciu na poszczególne urządzenia. 

Umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zawarta  

na czas trwania zamówienia i termin jej obowiązywania musi się kończyć nie wcześniej  

niż po upływie okresu rękojmi. Umowa winna zawierać przyjętą formę prawną oraz określać zakres 

obowiązków każdego z Wykonawców przy wspólnej realizacji przedmiotu umowy.  

W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym należy podpisać umowę 

zgodną z ofertą przetargową. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

   

16.  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 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty 

odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej 

oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na dostawę i montaż urządzeń 

zabawowych do budowy placu zabaw na zieleńcu przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach 

zadania: „Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu” oraz dostawę i montaż urządzeń 

zabawowych w ramach zadań: budowa placu zabaw w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, doposażenie 

placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Igłowicach, budowa placów zabaw oraz siłowni  

na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu, budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu”. 

Treść  umowy  jak  w  załączeniu. 

  

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia 

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia  

z wolnej ręki lub zapytania o cenę; określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia 

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego, opisu 

przedmiotu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać 

czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  

z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie  

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 

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

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

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

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

(art. 180 ustawy Pzp). 

17.2 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 Pzp (art. 181 ust. 1 ustawy Pzp). 

17.3 Odwołanie wnosi się: 
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- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

- w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - nie dotyczy; 

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób  

- w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie  przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej  

- jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - nie dotyczy; 

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się: 

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - nie dotyczy; 

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 3 ustawy Pzp). 

17.6 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej  

lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów  

lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

(art. 182 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp) albo 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający  

nie umieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

(art. 182 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy Pzp). 

17.7 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis.  

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania (art. 187 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej 

    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp  

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego. 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 

składanie 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

    Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@namyslow.eu 

    Adres strony internetowej Zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 

 

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

a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. 

 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych (PLN).  

 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

    Nie dotyczy postępowania. 

 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 

    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

8a. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

      Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 

 

9.  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

    Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.  

 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Wykonawca z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

4.  W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 22a ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postepowania o udzielenie zamówienia. 

5. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres dostawy do wykonania, 

2) termin realizacji, 

mailto:zamowienia@namyslow.eu
http://www.namyslow.eu/
http://www.bip.namyslow.eu/
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3) wynagrodzenie. 

6. Wymagane płatności na rzecz podwykonawcy będą realizowane bezpośrednio przez 

Zamawiającego - Gminę Namysłów - z kwot należnych Wykonawcy poprzez wskazanie przez 

Wykonawcę na fakturach wystawionych przez Wykonawcę wartości należnej podwykonawcy.  

Do faktury Wykonawcy dołączona będzie kopia faktury podwykonawcy oraz protokół zdawczo – 

odbiorczy, zatwierdzony przez Wykonawcę i Koordynatora ze strony Zamawiającego. 

7.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo.  

9. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oryginał zawartej umowy o podwykonawstwo, tożsamy z uprzednio 

zaakceptowanym projektem umowy przez Zamawiającego.  

 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane: a)  wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania,  

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,  

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 

Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje 

   Nie dotyczy postępowania. 

 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia  

na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp 

       Nie dotyczy postępowania. 

        

13. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 

       Nie dotyczy postępowania. 

 

14. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp 

      Nie dotyczy postępowania. 

 

15. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części,  

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które 

będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

Nie dotyczy postępowania. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty wraz z załącznikami; 

2) Formularz umowy; 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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                                                   ……………………………………………………… 
                                   (miejscowość,  data)        

                                                                                         

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

NIP .................................................................. REGON .............................................................................. 

Nr KRS .......................................................................................................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: ……………………. 

........................................................................................................................................................................ 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………... 

........................................................................................................................................................................ 

Numer telefonu: ........................................................................................................................................... 

Numer faksu:  ............................................................................................................................................... 

e-mail .............................................................................................................................................................                                                                                             
                                                                                                 

         Gmina Namysłów 

              reprezentowana przez  

              Burmistrza Namysłowa 

              ul. Stanisława Dubois 3 

              46 - 100 Namysłów 

O  F  E  R  T  A 
 

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym  

na  dostawę i montaż urządzeń zabawowych do budowy placu zabaw na zieleńcu  

przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach zadania: „Budowa placów zabaw w Namysłowie 

 i Jastrzębiu” oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadań: budowa placu zabaw  

w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, doposażenie placu zabaw na gminnym terenie zielonym 

 w Igłowicach, budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu, 

budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia za kwotę brutto ……….………...….. zł. 

2. Oświadczamy, że na w/w dostawę udzielamy gwarancji na okres (min. 36 miesięcy,  

maks. 60 miesięcy) …………………… miesięcy. 

3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: do dnia 15.12.2016r. 

4. Oferujemy następujące warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 
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6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość  

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp – nie dotyczy; 

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość  

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę 

lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180  

ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

8. Zamierzam/nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy (o ile jest to wiadome należy podać firmę 

podwykonawcy) .………………......................……..………………………………………….……… 

 …………………………………………………………………..…………………………..….….…… 

………………………………………………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

wykonanie części zamówienia, w zakresie…………………………………………………………….. 

…………..……………………………………………….....…………………………………………... 

       ..………………………………………………………….....………………………………....……..…. 

9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór naszej oferty: 

 nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego* 

 będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego* 
* niepotrzebne skreślić 

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego                                   

u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Lp. 

Nazwa towaru lub usługi których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego 

Wartość towaru lub usługi 

bez kwoty podatku 

   

   

     * niepotrzebne skreślić 

13.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

3) odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 



22 

 

4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, 

5) opis i fotografie produktów (karty katalogowe zawierające wizualizację, wymiary oraz opis 

techniczny oferowanego urządzenia), które mają zostać dostarczone i których autentyczność musi 

zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, 

6) certyfikaty oferowanych produktów wydane przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą, 

posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji), zgodne z aktualną normą PN EN 

1176-1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-6:2009 oraz PN EN 1176-11:2014-11, 

potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 
  ......................................................................... 

     (czytelny podpis lub w przypadku parafki  

    pieczątka imienna upełnomocnionego  przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 1 do oferty 
 

                                                                                                                                         

............................................................. 

                                          (miejscowość,  data) 

Wykonawca: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:    

               NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa i montaż urządzeń 

zabawowych do budowy placu zabaw na zieleńcu przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach 

zadania: „Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu” oraz dostawa i montaż urządzeń 

zabawowych w ramach zadań: budowa placu zabaw w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, doposażenie 

placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Igłowicach, budowa placów zabaw oraz siłowni  

na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu, budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu, 

prowadzonego przez Gminę Namysłów, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej na w/w postępowanie. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

                          

                          Podpisano:       .............................................................. 
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej na w/w postępowanie, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………….………………………

….…………………………………………………………………………………………………………., 

w następującym zakresie: …………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

                                 

                               Podpisano:   .............................................................. 
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

          

                               Podpisano:   .............................................................. 
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2 do oferty  

 

 
............................................................. 

                                          (miejscowość,  data) 

Wykonawca: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:    

               NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa i montaż urządzeń 

zabawowych do budowy placu zabaw na zieleńcu przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach 

zadania: „Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu” oraz dostawa i montaż urządzeń 

zabawowych w ramach zadań: budowa placu zabaw w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, doposażenie 

placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Igłowicach, budowa placów zabaw oraz siłowni  

na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu, budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu 

prowadzonego przez Gminę Namysłów, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

                                                                  
                                Podpisano:   .............................................................. 

                      (czytelny podpis lub w przypadku parafki        
                    pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. ………………………………………………………………………………….…..…. ustawy Pzp. 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………....

.......………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………….………

……………………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….… 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 
                                         

                                 Podpisano:   .............................................................. 
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

                   pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj. ……………………………………………………………………………………………. 

...………………………………….…………………………..……………………………………………... 

………………………………………………………………….……………………………………………                

………………………………………………………………….…………………………………………… 

                           (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

                   Podpisano:   .............................................................. 
                 (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

             pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e pomiot/y będący/e podwykonawcą/ami: tj…………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………..……………………………………...……  

…………………………………………………………………..………………………………………...… 

…………………………………………………………………..………………………………………...… 

                          (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

                     
                            Podpisano:   .............................................................. 

               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

 
                 Podpisano:   .............................................................. 

               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        
           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 
 

 

 

 



28 

 

 

Załącznik Nr 4 do oferty  
 

............................................................. 

                                          (miejscowość,  data) 

Wykonawca: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:    

               NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

na podstawie § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)* 

 

Ja/My, niżej podpisan/a/y/ni, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, 

jako upoważni/ona/ony/eni na piśmie lub wpisan/a/y/ni w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/my, że:  

nie należ/ę/ymy do tej samej grupy kapitałowej,** 

należ/ę/ymy do tej samej grupy kapitałowej.** 

 

*   podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę; 

*   w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów   

     konsorcjum  w imieniu swojej firmy; 

** niepotrzebne skreślić 

 

 

 

UWAGA! 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa  

w art. 86 ust. 5 uPzp (Informacji z otwarcia ofert – zawierającej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą  

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 

            Podpisano: ......................................................... 
  (czytelny podpis lub w przypadku parafki   

pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li) 
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 U M O W A 

 
Zawarta w dniu ..……. r. pomiędzy Gminą Namysłów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez .……………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Namysłów – ………………………………………………..…….., 

a …..…………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.  Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia 02.11.2016 r.  

powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu urządzeń zabawowych do budowy 

placu zabaw na zieleńcu przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach zadania: „Budowa placów 

zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu” oraz dostawy i montażu urządzeń zabawowych w ramach zadań: 

budowa placu zabaw w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, doposażenie placu zabaw na gminnym terenie 

zielonym w Igłowicach, budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych  

w Jastrzębiu, budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności 

do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymania zabezpieczeń i oznakowania przez cały 

czas trwania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. 

4. Przedmiot umowy określony w pkt. 1 będzie odpowiadał wszelkim wymogom określonym 

w przepisach prawa, obowiązującym Polskim Normom oraz zasadom współczesnej wiedzy 

technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z powyższego przedmiotu,  

co potwierdzone zostanie odpowiednimi certyfikatami, które Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu w dniu odbioru. 

5. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, z którą Wykonawca 

zapoznał się, co niniejszym potwierdza. 

 

§ 2 

1. Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …………………………………. 

2. Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie ……………………………………… 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2016 r.  

2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy oznacza rozpoczęcie terminu  

do naliczania kar umownych, o których mowa w § 12. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z przeprowadzonym 

przetargiem nieograniczonym ustala się na kwotę brutto …………..………. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………………..…..….. 00/100). 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne                                  

do jego wykonania, m.in.: 

 wartość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia, 
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 podatek od towarów i usług, 

 koszty montażu urządzeń, w miejscach wskazanych  przez Zamawiającego, 

 koszt transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

 wszelkie podatki, opłaty i należności publiczno-prawne, 

 wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 5 

PODWYKONAWSTWO 

  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli  

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania  

o udzielenie zamówienia. 

4. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres dostawy do wykonania, 

2) termin realizacji, 

3) wynagrodzenie. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, a następnie 

podpisaną umowę. 

 

§  6 

[Wykonawca dostawę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców. 

lub 

1. Wykonawca dostawę objętą zamówieniem powierzy podwykonawcy w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………..……..… 

     …………………………………………………………………………………………………..………. 

2. W przypadku wykonywania roboty przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za tę dostawę.]* 

* (udział podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za dostawę zostanie wpisany zgodnie  

z deklaracją przedstawianą w ofercie) 
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§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie określonym w art. 106 i ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)  

po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, nie później niż do dnia 22.12.2016r. 

2.   [W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami, Zamawiający będzie 

dokonywał płatności bezpośrednio dla podwykonawcy, na podstawie zawartej umowy 

podwykonawcy z Wykonawcą. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez 

podwykonawcę, zaakceptowana przez Wykonawcę i Koordynatora ze strony Zamawiającego. 

Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury za przedmiot umowy określony w § 1 w części realizowanej przez 

podwykonawcę.]* 

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna w terminie do 14 dni po otrzymaniu  

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, nie później niż do dnia 29.12.2016r. 

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

5. Faktura wystawiona nieprawidłowo dotycząca należnego wynagrodzenia będzie płatna, w terminie  

o którym mowa w ust. 3, po wystawieniu i dostarczeniu do Zamawiającego faktury korygującej. 

6. Fakturę należy wystawiać na adres: Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,  

Nr NIP: 752-13-59-204. 

7. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

8. Strony postanawiają, że Wykonawca i podwykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

*(tylko w przypadku udziału podwykonawców).  

 

§ 8 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym miejsca, terminu i godziny 

dostarczenia przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy protokołem zdawczo – odbiorczym, jednorazowo  

w siedzibie Zamawiającego, po dostarczeniu i montażu przez Wykonawcę przedmiotu umowy,                       

o którym mowa w § 1. 

3. Wykonawca, przekazując przedmiot umowy Zamawiającemu, dostarczy mu jednocześnie wszelkie 

dokumenty związane z danym przedmiotem oraz dokument gwarancyjny. 

 

§ 9 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 
 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji tj. na okres …. miesięcy, 

licząc od daty jego odbioru. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ……… miesięcy, licząc 

 od daty jego odbioru, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu 

umowy, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym wyżej okresie. 

3. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wiążącą Wykonawcę formą zawiadomienia o wadzie jest 

również zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faksu  

lub poczty elektronicznej – potwierdzone następnie na piśmie. 

4. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady  

– z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W razie uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 4 – dokonane w tym 

względzie jednostronne ustalenia Zamawiającego - przedstawione Wykonawcy w jednej z form 

przewidzianych dla zawiadomienia o wadzie – są dla Wykonawcy wiążące. 
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6. Ustalony przez strony termin usunięcia wady liczony jest od daty jego ustalenia, zaś w przypadku 

określonym w ust. 5 – od daty zawiadomienia Wykonawcy o ustaleniach Zamawiającego  

w przedmiocie sposobu i terminu usunięcia wady. Jako datę zawiadomienia przyjmuje się datę 

przekazania Wykonawcy informacji w formie telefonicznej, za pośrednictwem faksu lub poczty 

elektronicznej, a w przypadku zawiadomienia dokonanego wyłącznie na piśmie – datę, w której 

pismo zostało Wykonawcy doręczone bądź też Wykonawca miał możliwość zapoznania się z jego 

treścią. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz  

do zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych prac - w jednej               

z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadach. 

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez strony. 

9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji w uzgodnionym 

przez strony terminie albo w terminie jednostronnie ustalonym przez Zamawiającego – zgodnie                 

z ust. 5 – Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia stwierdzonych wad innemu podmiotowi – 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany oraz montażu urządzeń wolnych od wad,               

jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 2 naprawy któregokolwiek z urządzeń,                  

a dane urządzenie jest nadal wadliwe. 

 

§ 10 

1. W przypadku niezgodności danego produktu z warunkami niniejszej umowy bądź innej jego 

wadliwości, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo  

do zakupu zamiennika wadliwego produktu u osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Reklamacje ilościowe będą zgłaszane w dniu odbioru przedmiotu umowy, natomiast jakościowe  

w dniu ujawnienia wadliwości produktu 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w szczególności w następujących sytuacjach, stanowiących ważne powody rozwiązania: 

1) w przypadku zakończenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej określonej we wstępnej 

części umowy;  

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn                      

albo nie kontynuuje jej – pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

3) gdy opóźnienie Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekracza                     

30 dni. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie                        

art. 24 ust. 1 uPzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                    

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
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2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa 

Unii Europejskiej. 

4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, określone w ust. 2, nastąpi z winy Wykonawcy. 

5. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron  

z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez stronę, 

zapłaci ona drugiej stronie karę umowną. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi  

za wady przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,4 % wartości 

wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy stwierdzony przypadek, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % 

wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, 

4) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, określonego  

w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną 

- do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z należności stwierdzonych 

fakturą Wykonawcy. 

6. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 

 

§ 13 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich wyrządzone               

w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, m.in. dotyczy zrekompensowania przez Wykonawcę 

ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu. 

 

§ 14 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych  

w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu,| 

o którym mowa w § 1, tj. w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 2. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego                   

oraz właściwe przepisy szczególne. 

2. Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddadzą pod  rozstrzygnięcie 

rzeczowo właściwego sądu, określonego według siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający i 1 egzemplarz - Wykonawca. 

 

 

 

 

    Wykonawca:                                                                                                         Zamawiający: 
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Załącznik Nr 3 do siwz 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do budowy placu zabaw na zieleńcu przy  

ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach zadania: „Budowa placów zabaw w Namysłowie  

i Jastrzębiu”: 

a)  huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskami – płaskim gumowym i kubełkowym: 
Wymiary urządzenia: 

 długość: od 320cm do 360cm  

 szerokość: od 150cm do 240cm  

 wysokość: 225cm do 240cm 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, łańcuchy nierdzewne,  

elementy mocujące zawiesia nierdzewne, łożyskowane. 

Siedziska huśtawek gumowe, atestowane: jedno płaskie, bez oparcia i jedno kubełkowe. 

Wszystkie śruby oraz nakrętki wykorzystywane do montażu urządzenia mają być ze stali ocynkowanej 

oraz stali nierdzewnej. Zaślepki mają być wykonane z tworzywa sztucznego.  

 

a) bujaki na sprężynie – 2 sztuki (pies i słoń): 

Wymiary urządzeń:  

 długość: od 75cm do 100cm 

 szerokość: od 22cm do 30cm 

 wysokość: od 70cm do 100cm 

 głębokość posadowienia: min. 50cm 

Bujak ma być osadzony na stalowej sprężynie z pręta o średnicy 20mm, ocynkowanej ogniowo  

i pomalowanej proszkowo, zakotwionej w gruncie przy pomocy stopy żelbetowej. Konstrukcja  

w kształcie zwierząt (pies i słoń) z siedziskiem musi być wykonana z płyty HDPE oraz musi  

być wyposażona w uchwyty do trzymania się i podpierania nóg. Elementy metalowe muszą  

być cynkowane a następnie malowane proszkowo. Wszystkie śruby i nakrętki wykorzystywane  

do montażu urządzenia mają być ze stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej. Zaślepki mają być 

wykonane z tworzywa sztucznego.  

 

2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania - budowa placu zabaw  

w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej: 

a)  bujak dwuosobowy  

Wymiary urządzenia: 

 długość: od 170 cm do 300 cm 

 szerokość od 50 cm do 60 cm 

 wysokość: ok. 90 cm 

 wysokość swobodnego upadku: od 60 cm do 100 cm 

 głębokość posadowienia: od 50 cm do 60 cm  

 liczba uczestników: 2 

Bujak dwuosobowy musi być osadzony na stalowych sprężynach z pręta Ø180 mm, które muszą  

być ocynkowane i pomalowane proszkowo. Całość zakotwiona w gruncie za pomocą stopy 

żelbetonowej na głębokości ok. 50 cm. Konstrukcja dwuosobowego bujaka w kształcie huśtawki 

równoważnej połączona z elementami dwóch siedzisk, które muszą być wykonane z wytrzymałego 

tworzywa HDPE gr. 10 mm. Urządzenie musi być wyposażone w uchwyty wykonane z tworzywa, 

które umożliwią utrzymanie się na bujaku. Belki tworzące bujak muszą być wykonane z drewna 

sosnowego o przekroju od 90 x 90 mm do 100 x 100 mm. Drewno musi być zaimpregnowane  
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i pomalowane drewnochronem. W konstrukcji bujaka śruby mocujące muszą być ze stali ocynkowanej 

lub ze stali nierdzewnej, niewidoczne – zabezpieczone zaślepkami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego.   

Kolorystyka urządzenia: 

 sprężyny – różnokolorowe, 

 konstrukcja korpusu bujaka – różnokolorowa.   

 

b) karuzela z siedziskami  

Wymiary urządzenia: 

 długość: 150 cm 

 szerokość: 150 cm 

 wysokość: od 60 cm do 80 cm 

 wysokość swobodnego upadku: max 60 cm 

Konstrukcja karuzeli musi być wykonana z rury stalowej  Ø114 mm, która musi być łożyskowana 

tocznie. Całość musi być połączona z elementami siedzisk, które muszą być wykonane  

z wytrzymałego tworzywa HDPE. Platforma karuzeli musi być wykonana z  blachy aluminiowej 

ryflowanej o grubości 3 mm. Uchwyt umożliwiający utrzymanie się na karuzeli i napędzający obroty 

musi być wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy metalowe składające się na karuzelę  

z siedziskami muszą być ocynkowane i pomalowane proszkowo. Całość zakotwiona w gruncie  

za pomocą stopy żelbetonowej na głębokości od 50 cm do 70 cm.   

Kolorystyka urządzenia: 

 elementy siedzisk – różnokolorowe, 

 konstrukcja karuzeli – różnokolorowa.   

 

3. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania – doposażenie placu zabaw  

na gminnym terenie zielonym w Igłowicach: 

a) bujak czteroosobowy 

Wymiary urządzenia: 

 długość: od 100 cm do 110 cm 

 szerokość od 100 cm do 110 cm 

 wysokość: od 46 cm do 59 cm 

 wysokość swobodnego upadku: max 60 cm 

 głębokość posadowienia: ok. 50 cm 

 liczba uczestników: 4 

Bujak ma być osadzony na stalowej sprężynie z pręta Ø180 mm, która musi być ocynkowana  

i pomalowana proszkowo.  Całość zakotwiona w gruncie za pomocą stopy żelbetonowej na głębokości 

ok. 50 cm. Konstrukcja bujaka w kształcie listka koniczyny połączona z elementami siedzisk, które 

muszą być wykonane z wytrzymałego tworzywa HDPE gr. 15 mm. Urządzenie musi być wyposażone  

w uchwyty wykonane z tworzywa HDPE, które umożliwią utrzymanie się na bujaku.  Wszystkie 

elementy metalowe składające się na bujak muszą być ocynkowane i pomalowane proszkowo.   

W konstrukcji bujaka śruby mocujące muszą być ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej, 

niewidoczne – zabezpieczone zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.   

Kolorystyka urządzenia: 

 sprężyna – różnokolorowa, 

 konstrukcja w kształcie koniczyny – różnokolorowa.   
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4. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania – budowa placów zabaw  

oraz siłowni na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu: 

 

a) huśtawki z kubełkowymi siedziskami  

Wymiary urządzenia: 

 długość: od 340 cm do 420 cm 

 szerokość od 240 cm do 280 cm 

 wysokość: od 220 cm do 260 cm 

 wysokość swobodnego upadku: max 140 cm 

 liczba uczestników: 2 

Zestaw huśtawek musi być zbudowany z belek drewnianych oraz z belki górnej wykonanej z  profilu 

stalowego o przekroju kwadratowym od 60 x 60 mm do 70 x 70mm, która musi być ocynkowana 

ogniowo. Elementy drewniane zestawu huśtawek muszą być wykonane z drewna litego o przekroju  

od 80 x 80 mm do 100 x 100 mm. Drewno musi być frezowanie wzdłużnie, aby uniknąć pęknięć, 

zaimpregnowane i pomalowane drewnochronem w kolorach bursztynowo – złotych  

lub jasnobrązowych. Siedziska huśtawek muszą być wykonane z gumy z wkładem metalowym, które 

posiadają  potwierdzenia atestów. Siedziska muszą być zawieszone na łańcuchach wykonanych ze stali 

nierdzewnej Ø 6 mm. W konstrukcji zestawu huśtawek śruby mocujące muszą być ze stali 

ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.  

Kolorystyka urządzenia: 

 elementy drewniane – bursztynowo – złote lub jasnobrązowe, 

 elementy wykonane ze stali- różnokolorowe.  

  

b) podwójna huśtawka z płaskimi siedziskami  

Wymiary urządzenia: 

 długość: od 340 cm do 450 cm 

 szerokość od 200 cm do 250 cm 

 wysokość: od 220 cm do 260 cm 

 wysokość swobodnego upadku: max 140 cm 

 liczba uczestników: 2 

Podwójna huśtawka musi być zbudowana z belek drewnianych oraz z belki górnej wykonanej  

z  profilu stalowego o przekroju kwadratowym od 60 x 60 mm do 70 x 70mm, która musi  

być ocynkowana ogniowo. Elementy drewniane podwójnej huśtawki muszą być wykonane z drewna 

litego o przekroju od 80 x 80 mm do 100 x 100 mm. Drewno musi być frezowanie wzdłużnie, aby 

uniknąć pęknięć, zaimpregnowane i pomalowane drewnochronem w kolorach bursztynowo – złotych 

lub jasnobrązowych. Siedziska huśtawek muszą być wykonane z gumy z wkładem metalowym, które 

posiadają  potwierdzenia atestów. Siedziska muszą być zawieszone na łańcuchach wykonanych ze stali 

nierdzewnej Ø 6 mm. W konstrukcji zestawu huśtawek śruby mocujące muszą być ze stali 

ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.  

Kolorystyka urządzenia: 

 elementy drewniane – bursztynowo – złote lub jasnobrązowe, 

 elementy wykonane ze stali- różnokolorowe.   

 

c) bujak – ptaszek  
Wymiary urządzenia: 

 długość: od 65 cm do 75 cm 

 szerokość od 35 cm do 50 cm 

 wysokość: od 75 cm do 90 cm 

 wysokość swobodnego upadku: max 60 cm 

 głębokość posadowienia: ok. 50 cm 

 liczba uczestników: 1 
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Konstrukcja bujaka musi być wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa HDPE gr. 15 mm,  

w kształcie ptaszka. W skład bujaka musi wchodzić element siedziska, które musi być wykonane  

z wytrzymałego tworzywa HDPE gr. 10 mm. Urządzenie musi być wyposażone w uchwyt wykonany  

z rurki stalowej 3/4", który umożliwi utrzymanie się na bujaku.  Bujak ma być osadzony na stalowej 

sprężynie z pręta Ø180 mm, która musi być ocynkowana i pomalowana proszkowo. Całość 

zakotwiona w gruncie za pomocą stopy żelbetonowej na głębokości ok. 50 cm. Wszystkie elementy 

metalowe składające się na bujak muszą być ocynkowane i pomalowane proszkowo. W konstrukcji 

bujaka śruby mocujące muszą być ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej, niewidoczne  

– zabezpieczone zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.   

 Kolorystyka urządzenia: 

 sprężyna – różnokolorowa, 

 konstrukcja w kształcie ptaszka – różnokolorowa.   

 

d) bujak – samochodzik  

Wymiary urządzenia: 

 długość: od 65 cm do 75 cm 

 szerokość od 35 cm do 50 cm 

 wysokość: od 75 cm do 90 cm 

 wysokość swobodnego upadku: max 60 cm 

 głębokość posadowienia: ok. 50 cm 

 liczba uczestników: 1 

Konstrukcja bujaka musi być wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa HDPE gr. 15 mm,  

w kształcie samochodu. W skład bujaka musi wchodzić element siedziska, które musi być wykonane  

z wytrzymałego tworzywa HDPE gr. 10 mm. Urządzenie musi być wyposażone w uchwyt wykonany  

z rurki stalowej 3/4", który umożliwi utrzymanie się na bujaku. Bujak ma być osadzony na stalowej 

sprężynie z pręta Ø180 mm, która musi być ocynkowana i pomalowana proszkowo. Całość 

zakotwiona w gruncie za pomocą stopy żelbetonowej na głębokości ok. 50 cm. Wszystkie elementy 

metalowe składające się na bujak muszą być ocynkowane i pomalowane proszkowo.   

W konstrukcji bujaka śruby mocujące muszą być ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej, 

niewidoczne – zabezpieczone zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.   

Kolorystyka urządzenia: 

 sprężyna – różnokolorowa, 

 konstrukcja w kształcie samochodu – różnokolorowa.   

 

e) karuzela czteroramienna  

Wymiary urządzenia: 

 długość: od 170 cm do 180 cm 

 szerokość od 170 cm do 180 cm 

 wysokość: od 60 cm do 80 cm 

 wysokość swobodnego upadku: od 60 cm do 80 cm 

 liczba uczestników: 4 

Karuzela musi mieć konstrukcję czteroramienną wykonaną z rur Ø76 mm, które muszą być 

ocynkowane i pomalowane proszkowo. Całość zakotwiona w gruncie za pomocą stopy żelbetonowej.  

Siedziska muszą być wykonane z gumy z wkładem metalowym – wszystko z potwierdzeniami 

atestów. W konstrukcji karuzeli śruby mocujące muszą być ze stali ocynkowanej lub ze stali 

nierdzewnej. 

Kolorystyka urządzenia: 

 konstrukcja karuzeli – różnokolorowa, 

 siedziska – czarne lub inne ciemne kolory.   
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f)  zestaw zabawowy – domek+ zjeżdżalnia + 2 pomosty 

Wymiary urządzenia: 

 długość: od 490 cm do 700 cm 

 szerokość od 380 cm do 460 cm 

 wysokość: od 270 cm do 300 cm 

 wysokość swobodnego upadku: max 120 cm 

Zestaw zabawowy musi składać się z dwóch pomostów ruchomych, wieży z dachem oraz zjeżdżalni. 

Elementy drewniane zestawu zabawowego muszą być wykonane z drewna litego o przekroju  

od 80 x 80 mm do 100 x 100 mm. Drewno musi być frezowanie wzdłużnie, aby uniknąć pęknięć, 

zaimpregnowane i pomalowane drewnochronem w kolorach bursztynowo – złotych lub jasnego brązu.  

Dach wieży oraz ścianki boczne muszą być wykonane z wytrzymałego tworzywa HDPE. Uchwyty  

w zestawie zabawowym musza być ocynkowane oraz pomalowane proszkowo.   

Łańcuchy przy pomostach muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Liny wykorzystywane  

w zestawie muszą być stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Ślizg musi być wykonany z blachy 

nierdzewnej. W konstrukcji zestawu zabawowego śruby mocujące muszą być ze stali ocynkowanej lub 

ze stali nierdzewnej.   

Kolorystyka urządzenia: 

 elementy drewniane – bursztynowo – złote lub jasno brązowe, 

 elementy wykonane z tworzywa HDPE - różnokolorowe.   

 

g)  regulamin placu zabaw 

     Wymiary urządzenia: 

 długość: od 50 cm do 70 cm 

 szerokość od 10 cm do 20 cm 

 wysokość: od 210 cm do 230 cm  

Konstrukcja regulaminu musi być wykonana z kantówki litej o przekroju od 70 x 70 mm  

do 90 x 90 mm. Drewno musi być zaimpregnowane i pomalowane drewnochronem w kolorach 

bursztynowo – złotych lub jasnego brązu. Tablica informacyjna zamieszona na konstrukcji drewnianej 

oraz daszek  muszą być wykonane ze sklejki wodoodpornej pokryte  kolorową folią. Treść regulaminu 

musi zawierać zasady obowiązujące na konkretnym placu zabaw, dane teleadresowe do producenta 

elementów, dane właściciela placu, na którym jest zamontowany regulamin (puste pole) 

oraz najważniejsze numery alarmowe.  Dodatkowo regulamin musi zawierać piktogramy. 

W konstrukcji regulaminu śruby mocujące muszą być ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej 

     Kolorystyka urządzenia: 

 konstrukcja drewniana – bursztynowo – złotych lub jasnego brązu 

 tablica oraz daszek – różnokolorowa. 

 

5. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania – budowa placów zabaw  

w Namysłowie i Jastrzębiu: 

 

a)  karuzela czteroramienna  

Wymiary urządzenia: 

 długość: od 170 cm do 180 cm 

 szerokość od 170 cm do 180 cm 

 wysokość: od 60 cm do 80 cm 

 wysokość swobodnego upadku: od 60 cm do 80 cm 

 liczba uczestników: 4 

Karuzela musi mieć konstrukcję czteroramienną wykonaną z rur Ø76 mm, które muszą być 

ocynkowane i pomalowane proszkowo. Całość zakotwiona w gruncie za pomocą stopy żelbetonowej.  

Siedziska muszą być wykonane z gumy z wkładem metalowym – wszystko z potwierdzeniami 

atestów. W konstrukcji karuzeli śruby mocujące muszą być ze stali ocynkowanej lub ze stali 

nierdzewnej. 
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Kolorystyka urządzenia: 

 konstrukcja karuzeli – różnokolorowa, 

 siedziska – czarne lub inne ciemne kolory.   

 

 

Wszystkie w/w urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 

Dopuszcza się urządzenia o parametrach równoważnych. 

 

 


