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SPECYFIKACJA 
 
 
 

Istotnych warunków udzielania zamówienia robót budowlanych  na 
zasadach ustalonych w ustawie prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity) 

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.: 
 
 
„REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z REMONTEM OŚWIETLENIA W KALETACH” 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych 

 
 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM 
 
1.1. Zamawiający: 

    Miasto Kalety 
    ul. Żwirki i Wigury 2 
    42-660 KALETY 
    NIP 645 25 09 863          REGON 151398706 
    tel. /34/ 352 76 30, fax. /34/ 352 76 35 
    e mail: sekretariat@kalety.pl 
    strona internetowa: www.kalety.pl 
 
1.2. Znak postępowania WSiRG.7021.KS.02.2013.MS (w korespondencji kierowanej do 
       Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem) 
 
1.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: kierownik 
       referatu pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestycji mgr inż. Michał Szewczyk, 
       tel. /34/ 352 76 39 i naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy: mgr inż. Jan Potempa,   
       tel. /34/ 352 76 37 
 
1.4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

- Biuletyn Zamówień Publicznych  
- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.kalety.pl 
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę  
45.34.20.00-6 – wznoszenie ogrodzeń 
45.21.22.20-4 – roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów 
budowlanych  
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu boiska wielofunkcyjnego z 
remontem oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kaletach wraz z wymianą istniejącego 
oświetlenia. 

 
Lokalizacja inwestycji: 

Stadion miejski  
ul. Fabryczna 35 
42-660 Kalety  
 
 

2. Szczegółowy zakres inwestycji: 
 

2.1. Remont boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Kaletach. 

 W zakres zadania wchodzi modernizacja istniejącego wielofunkcyjnego boiska o 

nawierzchni asfaltowej o wymiarach 45 x 30 [m]. Modernizacja będzie obejmowała: 

a)  wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię syntetyczną poliuretanową 

przepuszczalną ukształtowaną z 1,0% spadkiem wykonanym daszkowo na następującej 

podbudowie:  

- warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej m.80 – gr. 4 [cm] 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) – gr. 5 [cm] 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) – 10 [cm] 

- warstwa odsączająca z piasku – gr. 10 [cm] 

- grunt rodzimy zagęszczony. 

Asfalt porozbiórkowy należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pozostały grunt i gruz powstały podczas remontu zostanie wywieziony na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 [km]. 

 

NAWIERZCHNIA  

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną, 

nawierzchnię poliuretanową gr. 13 [cm] przepuszczalną dla wody. Konstrukcja 

nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11 [mm]; 

strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o 

gr. 2 [mm]. 

Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na 

terenie budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości 

ani częściowo). 

Granice boiska o wymiarach 45x30 [m] wyznaczone będą przez obrzeża betonowe o 

wymiarach 8x30x100 [cm] układane na ławie betonowej z oporem. 
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Na boisku ustawione będą bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0m z siatkami. 

Bramki posiadające konstrukcję aluminiową. Dodatkowo boisko będzie wyposażone w 

cztery stojaki montowane za boiskiem z typowymi tablicami i obręczami do koszykówki 

oraz dwa aluminiowe uniwersalne słupki z regulacją siatki przeznaczone do gry w 

siatkówkę. 

Na nowo powstałej nawierzchni zostaną naniesione linie rozdzielające dla następujących 

boisk: 

- do piłki ręcznej i mini piłki nożnej – Załącznik nr 2, 

- do koszykówki (dwa boiska) – Załącznik nr 3, 

- do siatkówki – Załącznik nr 4, 

Kolorystyka nawierzchni boiska oraz linii wydzielających pola poszczególnych dyscyplin do 

ustalenia z Inwestorem przed realizacją zadania. Szerokość wszystkich linii 5 [cm]. 

 

PIŁKOCHWYTY  

Należy wykonać nowe piłkochwyty od strony szczytowej boiska o wysokości 6 [m] o 

łącznej długości 60 [m]. 

Piłkochwyty z siatki – drut ocynkowany śr. do 3,4 [mm] powleczony PCV koloru zielonego. 

Pod piłkochwyty wykonać stopy z betonu B20 o wymiarach 60x60x100 [cm]. Zewnętrzne 

słupki piłkochwytów  usztywnić zastrzałami, które posiadają fundament w postaci bloku 

betonowego. Słupki piłkochwytu  z rury stalowej śr. 90x3,2x7000 [mm] ocynkowane  

i malowane proszkowo z uchwytem oczkowym do zawieszenia siatki montowane w 

rozstawie co 3 [m]. 

 

b) Wymianę istniejącego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego. 

Zakres prac obejmuje wymianę 10 sztuk słupów oświetleniowych betonowych o wysokości 

10 [m] wraz z oprawami, na słupy aluminiowe o takiej samej wysokości. Słupy 

oświetleniowy należy zabudować na gotowych fundamentach, które zaleca producent.  

Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu naświetlacz o mocy 250 [W]. 

 

c) Wykonanie tablicy promocyjnej zgodnie z Załącznikiem nr 15. 

 

2.2. Materiały 

 Przy wykonawstwie robót należy uwzględnić, że wszystkie zastosowane materiały 

budowlane mają posiadać odpowiednie, wymagane prawem certyfikaty i atesty, jakości  

i aprobaty dopuszczające do zastosowania w budownictwie. 

 
 

III. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
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Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania całego zamówienia: do 31 maja 2014 r. 
 
Do końca roku 2013 należy wykonać prace za łączną kwotę brutto 58.000 zł  
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)  
pozostała część wynagrodzenia płatna będzie po zrealizowaniu całego zadania  
i dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego robót.   
 
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 
 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
3. 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. 
 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 
VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
§ 1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

2. W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty 
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania 
przedmiotu zamówienia – wynikające z warunków i obowiązków określonych w niniejszej 
specyfikacji, projekcie umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia, a konieczne 
z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny. 
 

3. Cenę oferty (z podatkiem VAT) należy podać w Formularzu ofertowym załączonym do 
oferty. 
 

4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku. 
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5. Wszystkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą 
prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń 
w walutach obcych. 
 
 
 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

8. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną słownie, jako 
    wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie. 
 
9. Zamawiający poprawi w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, 
  dokonanych poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
 

VII. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ (art. 24 ust. 1 i 2  
     ustawy Prawo zamówień publicznych) 
ust. 1. 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
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przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, 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) – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku; 
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, 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 – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 
 
ust. 2.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o 
którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, 
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą; 
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3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.26)), złożyli odrębne 
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, 
    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący 
    wspólnie), którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
    podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp 
b) spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   
    wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

 
2. Zgodnie z treścią art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz 
pełnomocnictw, albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo terminu składania ofert. 

 
3. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 
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IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU 
     POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 02. 2013 r.(poz. 231) w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda przedstawienia następujących 
dokumentów: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 8, 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp –   
    Załącznik nr 9, 
 
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają    
    wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –  
    Załącznik nr 10. 
 
2. Oprócz wymienionych dokumentów do składanej oferty należy dołączyć: 
 
1) Dowód wniesienia wadium,  
    w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, informacja o banku i nr konta wykonawcy na   
    które należy zwrócić wadium po wyborze oferty. 
 
2) wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 
 
3) oświadczenie o podwykonawcach stanowiący Załącznik nr 11 
 
4) zaakceptowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 12 
 
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
6) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone Załącznik nr 13. 

 
7) Wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych, 
albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 14. 

 
8) kosztorys ofertowy 
 
9) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo określające   
    jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

W/w. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę podpisującą ofertę. 
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
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wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, to: 
 
1) zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX niniejszej specyfikacji, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w litera b), powinny być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby 
zarządzające Wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca 
w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego 
albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej osoby dotyczące jej niekaralności  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
Informacje powinny być złożone na piśmie, a wymagane zaświadczenia w oryginale lub kopie 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę upoważnioną do 
reprezentowania podmiotu składającego ofertę), dokumenty wielostronicowe przedkładane w 
formie kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej 
stronie. Ponadto zaleca się by powyższe dokumenty były ułożone w spiętej (lub zszytej) 
teczce. 
 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i określać jego zakres. 
 
 
 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ WSKAZANIE  
    OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane pisemnie, faksem pocztą elektroniczną 
wszystkim Wykonawcom na pisemne zapytanie każdego z nich oraz umieszczane na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Zapytania należy kierować na adres: 
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    Miasto Kalety 
    ul. Żwirki i Wigury 2 
    42-660 KALETY 
    fax. /34/ 352 76 35 
 
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

     Zapytania wykonawców i odpowiedź zamawiającego muszą mieć formę pisemną. 

Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy pobrali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto 
wyjaśnienia (odpowiedźi) zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kalety.pl  
w zakładce przetargi, dotyczącej przedmiotowego postępowania przetargowego. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieści na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień 
Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze 
lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w dyrektywie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na 
stronie internetowej www.bip.kalety.pl. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg terminu, o którym mowa w ust. 3. 

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wszystkich Wykonawców. 

 

7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: kierownik referatu 
pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestycji mgr inż. Michał Szewczyk, 
tel. /34/ 352 76 39 i naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy: mgr inż. Jan Potempa, tel. 
/34/ 352 76 37 
 

8. Sposób porozumiewania się wymaga formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, oraz informację Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać 
faksem (oryginał dokumentu należy przesłać pocztą). 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Przystępując do przetargu Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium w wysokości 
    5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
 
2. Wadium może być wnoszone w formie: 
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- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancji bankowych, 
- gwarancji ubezpieczeniowych, 
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
  z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 ze zmianami) 
 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
    Zamawiającego w banku na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: 

    MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE  
    ODDZIAŁ WOŹNIKI, nr konta: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 

    z dopiskiem: Wadium „REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z REMONTEM 

                                                         OŚWIETLENIA W KALETACH” 

 
4. Wykonawca poda również numer swojego rachunku bankowego, na które będzie 
    dokonany zwrot wadium. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania   
    ofert. 
 
6. Dokument o wniesieniu wadium w innej formie niż gotówka, Wykonawca dołączy do oferty. 
 
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania    
    ofertą) w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z   
    postępowania. 
 
8. Termin wnoszenia wadium określa się na dzień otwarcia ofert. 
 
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą zachować ważność przez cały okres, w 

którym Wykonawca jest związany ofertą. 
 
10. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 

gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 
nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a i 5 Pzp. 

 
11. W przypadku wniesienia wadium przelewem Zamawiający zwraca kwotę wadium 

Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przesłankami art.46 ust.1, ust.1a oraz ust.2 
ustawy PZP z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 5 tegoż artykułu. 

 
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca  w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nie leżących po jego stronie (art.46 ust. 4a Pzp). 

 
13. Zamawiający zatrzymuje także wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
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warunkach określonych w ofercie albo nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy albo zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art.46 ust. 5 Pzp). 

 
14. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania, jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej oraz podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie 
strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być 
parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności jej treści 

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
 
 
3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t. j. Dz. U z 2003 r Nr 153 poz. 1503 ze zmianami.) Wykonawca powinien to 
wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazanie 
jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. 

 
4. Oferta powinna być oznakowana w sposób następujący:  
 
 

Oferta przetargowa na „REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z REMONTEM 
OŚWIETLENIA W KALETACH” 

 
z dopiskiem: 

nie otwierać przed 04 listopada 2013 r. do godz. 10:00 
 
 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w sekretariacie burmistrza pok. 22 Urzędu Miejskiego w Kaletach  
     ul. Żwirki i Wigury nr 2, do dnia 04 listopada 2013 r. do godz. 9:50. 
     Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie   
      terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej złożenia Zamawiającemu, co 
    odnotowuje się na kopercie z ofertą i nadaje kolejny numer porządkowy. Na żądanie 
    Wykonawcy wydaje się pokwitowanie złożonej oferty. 
 
3. Komisja dokonuje otwarcia ofert w dniu 04 listopada godz. 10:00 w siedzibie  
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    Urzędu Miejskiego w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, sala posiedzeń pok. 24 
    w obecności wykonawców lub ich uprawomocnionych przedstawicieli.  

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

4. Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz ceny jednostkowe 
ogłaszane 
    są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania     
    przetargowego. 
 
5. O wyborze oferty zawiadamia się niezwłocznie pozostałych wykonawców wskazując firmę   
    tego, którego oferta została wybrana wraz z ceną za jaką będzie realizowane zamówienie. 
 

   Wyniki przetargu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie   
   zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) i wysyła się do 
   uczestników postępowania oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta    
   Kalety: www.bip.kalety.pl 
 
XIV.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie niżej wyminionym kryterium: 
    cena: waga 100 %. 
 
    Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje ceny 
    ofertowe brutto. 
  

    XA = 
C

Cmin x 100     [pkt] 

    Cmin - cena naniższa wśród złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) 
    C     - cena badanej oferty 

    Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę o najwyższej liczbie punktów. 
 
2. Tryb oceny ofert: 
    Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 
    Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 
 
I. etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności ofert. 
Oferty niespełniające wymagań określonych ustawą Pzp i SIWZ zostaną odrzucone, 
a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną 
pozostawione bez dalszego rozpatrywania. 

II. etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej: 
W II etapie będą rozpatrywane oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez 
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 
 
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, 
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w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na 
zasadach określonych w art. 27 ust.2 - za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną lub 10 
dni - jeżeli ogłoszenie zostanie podesłane w inny sposób, nie później niż przed upływem 
terminu związania ofertą (art. 94, ust. 1, pkt 2 Prawo zamówień publicznych). 

2. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 
 
 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 
złożenia     
    przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, wniesienia  
    zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie   
    stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie najkorzystniejszej. 
 
 
 
 
 
 
XVII. WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Kalety. 

 
2. Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przekaże go 
wszystkim  

Wykonawcom oraz ogłosi w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w swojej 
siedzibie oraz zamieści się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalety: 
www.bip.kalety.pl, nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę uznano za 
najkorzystniejszą oraz cenę wybranej oferty, a także wszystkie inne informacje, o których 
mowa w art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
    zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie 
jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także streszczenia i 

porównania  
złożonych ofert 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podają uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa 
    w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 
4. Jeżeli Wykonawca zamówienia, którego oferta zostanie wybrana, uchylał będzie się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93  
ust.1 Pzp. 

 

XVIII. INNE INFORMACJE, UWAGI I DODATKOWE WYJAŚNIENIA 
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1. Zamawiający nie przewiduje: 
a) zawarcia umowy ramowej, 
b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
d) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

2. Zamawiający nie dopuszcza: 
a) składania ofert wariantowych 
b) składania ofert częściowych 

3. Udostępnienie dokumentacji 
a) Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 
b) Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
    lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
c) Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego 
    o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części nie zastrzeżonej 
    przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia 
    dokumentacji. 
d) Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,30 zł za 1 stronę. 

 

 

 

 Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od    
     wyniku postępowania przetargowego. 
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowania 
    przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  
    (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity). 
 
 
XX. ZAŁĄCZNIKI 
 
  2) Druk „Oferta” - do wypełnienia przez Wykonawców                                                 Załącznik Nr 1 
  3) Linie boiska piłki ręcznej i mini piłki nożnej                          Załącznik Nr 2 
  4) Linie boiska do koszykówki                 Załącznik Nr 3 
  5) Linie boiska do siatkówki                  Załącznik Nr 4 
  6) Ogólny schemat układu linii boisk                Załącznik Nr 5 
  7) Bramki do piłki ręcznej i mini piłki nożnej                Załącznik Nr 6 
  8) Stojaki z tablicami do koszykówki                Załącznik Nr 7 
  6) Druk oświadczenie z art. 22                                                                                      Załącznik Nr 8 
  7) Druk oświadczenie z art.24                                                                                       Załącznik Nr 9 
  8) Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach               Załącznik 
Nr 10  
  5) Druk oświadczenie o podwykonawcach                                                                 Załącznik Nr 11 
  6) Projekt umowy                                                                                                          Załącznik Nr 
12 
  7) Wykaz robót budowlanych                 Załącznik Nr 13 
  8) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej              Załącznik Nr 14 
  9) Projekt tablicy promocyjnej                 Załącznik Nr 15 
 
 
 
Kalety, dnia 17 października 2013 r. 
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                                                                                                  ZATWIERDZIŁ 

                                                                           BURMISTRZ MIASTA mgr Klaudiusz Kandzia 


