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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

1.1. Zamawiającym jest: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
1.2. Adres: ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz 
1.3. Tel./fax: tel.: 328 00 09, fax.: 328 00 24 
1.4. Adres strony internetowej: www.myslecinek.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
2.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 i nast. uPzp. 
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. 
2.3.  W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy uPzp oraz Kodeksu 
Cywilnego. 
2.4.  W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp. 
(tzw. procedura odwrócona). 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 uPzp, polegające na  
wykonaniu, zgodnie z dokumentacją projektową, integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z 
oświetleniem zewnętrznym terenu w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175, na terenie Leśnego Parku 
Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” (działka nr 2/8, obręb 363). Przedmiot zamówienia realizowany na 
podstawie zaświadczenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08.05.2017 r. potwierdzającego brak podstaw 
do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia z dnia 27.02.2017r. oraz decyzja nr 116/2018 z dnia 02.02.2018r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 
 W zakresie robót uwzględniono: 

1. wykonanie nawierzchni: 
- piaskowej – powierzchnia 417 m2 
- syntetycznej -  powierzchnia 73 m2 
- trawiastej - powierzchnia 1230 m2 

2.  wykonanie chodnika – powierzchnia 38,5 m2 
3. montaż ogrodzenia; - długość 193 m – zgodnie z projektem, 
4.  montaż urządzeń do zabaw i ćwiczeń ruchowych- 15 szt. 
5.  urządzenie zieleni – wykonanie nasadzeń roślinnych wraz z przygotowaniem podłoża 
6.  montaż wyposażenia dodatkowego – 13 szt. 

        7. Wykonanie oświetlenia terenu zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 116/2018 z dnia  
             02.02.2018 r. 
 
W strefach bezpieczeństwa urządzeń nawierzchnie:  
- syntetyczna – gumową z granulatu w kolorze niebieskim, z warstwą pochłaniającą energię;  
- piaskowa – z piasku o uziarnieniu 0,2 do 2,0mm, grubość warstwy 30cm;  
- trawiasta– wykonanie trawników dywanowych metodą wysiewu nasion traw odpornych na wydeptywanie 
wraz z przygotowaniem podłoża;  
Nawierzchnie zgodne z normą PN-EN 1177. 2.2.  
Chodnik o szerokości 150cm z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze czerwonym i żółtym na podbudowie 
przepuszczalnej. Obrzeża prefabrykowane 6x20cm w kolorze nawierzchni układane na zaprawie cementowej.  
Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 80cm w kolorze zielonym. Bramy i furtki z wypełnieniem 
panelowym – systemowe.  
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Montaż urządzeń wg zestawienia wyposażenia. Urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176 
(deklaracja zgodności oraz certyfikat). Bezwzględnie należy zachować wymiary stref bezpieczeństwa dla 
projektowanych urządzeń.  
Oświetlenie placu zabaw oprawami Stela 6 gen 2 Round 48 LED na słupach stalowych stożkowych, pokrytych 
czarną farbą proszkową, o wysokości 5 m. Słupy ustawiać na fundamentach prefabrykowanych.  
Załączanie oświetlenia wyłącznikiem zmierzchowym.  
Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z PN – HD 6036 – 4 – 41. 
 
Roboty w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 
1) Dokumentacja projektowa wykonawcza (DPW) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych (SST) opracowanych przez inż. Agnieszka Ziembińska PBU „PORTAL” ul. Powst. Wlkp. 55/49, 
85-090 Bydgoszcz. 
2) Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót, 
3) Wzór umowy. 
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej 
Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. 
Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości 
materiałów/urządzeń/rozwiązań, a  Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują 
zastosowane nazwy. 
Zamawiający podkreśla, iż podane nazwy własne urządzeń stanowią jedynie przykład, dany Wykonawcom 
wyłącznie w celu zapoznania się ze stopniem złożoności przedmiotu zamówienia, jak również w celu 
wskazania dla jakich urządzeń uzyskano oczekiwane i wymagane efekty przedmiotu zamówienia. 
Wymagania  dotyczące  zatrudnienia  osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji przedmiotu 
zamówienia  na podstawie art. 29 ust. 3a zPzp zostały określone w pkt.13 SIWZ. 
 
3.2.  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
1. 45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni, 
2. 28822000-0 ogrodzenia, 
3. 45212000-6 urządzenia zabawowe i elementy małej architektury, 
4. 45231400-9 roboty budowlane w zakresie linii energetycznych. 
 

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

5. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

6. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 uPzp, 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
6.2. Zamawiający udzieli zamówień tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich 
wykonanie. 
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6.3. Łączna wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 uPzp, nie może przekroczyć 50% 
wartości zamówienia podstawowego. 
 

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

8. Informacje dotyczące wykonania zamówienia przez podwykonawców: 
8.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 36a ust.2 pkt. 1 uPzp.  
8.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
8.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym,  
a następnie w umowie. 
8.4. Zgodnie z art. 474 KC, Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za 
działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym 
wykonanie zobowiązania powierza. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

9. Termin wykonania zamówienia: 
Termin realizacji robót budowlanych:  9 tygodni tj. 63  dni od daty podpisania umowy, przy czym przez 
realizację umowy rozumie się podpisanie  końcowego protokołu powykonawczego (termin realizacji umowy 
może ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach zawartych w umowie). 

 
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków, 
określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 2, w oparciu o art.22 ust. 1b uPzp:  
10.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to   
z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie. 
10.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 
Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 300.000,00 - (słownie: 
trzysta_tysięcy_złotych 00/100) PLN. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, 
o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
zwanej  dalej „ustawą”. 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,  
o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
§14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana 
zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dołączonego przez Wykonawcę 
oświadczenia, określonego w pkt. 11. SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca 
spełnia na termin składania ofert. W przypadku niewykazania przez Wykonawców spełnienia 
warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23  ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 uPzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 
3  i 3a ustawy Pzp. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 uPzp (np. 
konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 
10.3. zdolność techniczna lub zawodowa 
1.Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym. 
    Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania w/w warunku. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane (zał. nr 10), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 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: 

- minimum dwa zamówienia na roboty budowlane, których każda polegała na wybudowaniu placu 
zabaw o powierzchni nie mniejszej każda niż 1000,00 m2. 

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z 
kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, 
określonych w pkt. 11. SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione 
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warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W 
przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 
zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1  
uPzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a, 6 ustawy Pzp. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 uPzp (np. konsorcjum, 
spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może 
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 uPzp. 

11.1. Działając zgodnie z przepisami uPzp Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykazania, na 
dzień składania ofert, spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 uPzp i braku podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 uPzp, w następującym 
zakresie: 

11.1.1. W celu wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, określonych w pkt. 10 SIWZ, a także że nie podlega wykluczeniu, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć przez dołączenie do oferty, następujące oświadczenia lub dokumenty, 
zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp: 

11.1.1.1. oświadczenie, o spełnieniu warunków udział w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1b uPzp, 

11.1.1.2. oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. 

11.1.1.3.Oświadczenia wg wzoru Zamawiającego należy złożyć w oryginale. 
11.1.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

o którym mowa w pkt. 11.1.1.1. i 11.1.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie.  
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, 
o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą”. 
 
11.2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu może, zgodnie 
z art. 22a uPzp, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.  



Nr sprawy 2/UZP/PM/2018       
 

  

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy     www.myslecinek.pl  
 

Strona 7 z 20 
 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia § 14. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
2.Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa pkt.11.2.1. SWIZ może zaistnieć 
jedynie w przypadku, gdy: 
a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby na potrzeby realizacji zamówienia, 
b. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23  uPzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp.  
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt.10 SWIZ  na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
uPzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w 
pkt. 11.  SIWZ. 
11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 uPzp : 
1.Wwykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązania są 
ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres 
umocowania, 
2. każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1.4.SIWZ, 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 uPzp, 
4. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 
5. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Wykonawca przed zawarciem umowy z Zamawiającym przedłoży umowę regulującą 
współpracę wykonawców, 
6. wszelkie korespondencje oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako reprezentant pozostałych zgodnie z pełnomocnictwem. 
11.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
(www.myslecinek.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp. 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. 
11.5. W związku z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej, wynikającej z art. 24aa uPzp, 
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego 
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oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
11.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszy niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25.ust.1 
11.6.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
11.6.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 
Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 300.000,00 - (słownie: 
trzysta_tysięcy_złotych 00/100) PLN. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o 
których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej 
dalej „ustawą”. 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o 
których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 
ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
11.6.1.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane (wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 10, na wezwanie), z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 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: 
- minimum dwa zamówienia na roboty budowlane, których każda polegała na wybudowaniu placu 
zabaw o powierzchni nie mniejszej każda niż 1000,00 m2. 
11.6.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 
11.6.2.1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
11.7. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów, Zamawiający w 
celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w 
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art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art.24 ust.5 pkt. 1 uPzp, które 
wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, zażąda przedłożenia 
w stosunku do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.  11.6.2.1. 
11.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 11.6.2.1. SIWZ - składa dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
11.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkana ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 11.8. 
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.  
11.10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 11.1.1.1. i 11.1.1.2. SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp, lub 
innych dokumentów są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
11.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenie 
lub dokumenty dotyczącego tego Wykonawcy lub może je uzyskać a pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z §10 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 
1126) Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów, które są w 
posiadaniu Zamawiającego albo które są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 
12. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4, 5 i 6 uPzp. 
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 
4 i 6 uPzp.  
 Zamawiający przewiduje realizację Zamówienia zgodnie z wymaganiami związanymi z zapisami art. 29 
ust. 5 uPzp. 
 
13. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp. 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę (art. 29 ust. 3a UPZP), osób wykonujących czynności, zgodnie z zadaniami wynikającym 
z SIWZ, wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 
Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z 
wykonywaniem robót: 
a) drogowych, 
b) budowlanych, 
c) elektrycznych, 
d) ogrodniczych. 
 
 

2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności w pkt.1 polegać będzie na 
złożeniu przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oświadczenie o ilości osób 
zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności 
przedmiotu zamówienia. W razie zaistnienia potrzeby w/w oświadczenie będzie podlegać 
modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonywania przedmiotowych 
czynności. 
Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania 
przedłożenia:  
a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

wykonujących czynności zamówienia wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru 
czasu [racy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, 

b) druków RCA dot. każdego pracownika (zawierając tylko imię, nazwisko, pracownika, wymiar 
czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), 

c) umowy o pracę zawierającej tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika wymiar 
czasu pracy. 
 

 
14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz   
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami:  
 
14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą może 
odbywać się pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej faksem (52 3280024) lub drogą 
elektroniczną (sekretariat@myslecinek.pl), z zastrzeżeniem punktów poniższych.  
14.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt. 11 SIWZ, przekazywane Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3 uPzp. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzającej zgodność z 
oryginałem przez notariusza.  
14.3. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji, nie dotyczy to wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  
14. 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego proszę posługiwać się numerem sprawy określonym w 
SIWZ, tj.1/UZP/PM/2018.  
14.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w formie 
pisemnej winny być składane na adres siedziby Zamawiającego: Leśny Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” 
Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz  
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14.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 uPzp.  
14.7. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną.  
14.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów, powyższe 
nie zwalnia Wykonawcy ze złożenia dokumentów jw. w formie pisemnej.  
14.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w przedmiocie zamówienia: Monika Gałęcka - 
tel. 52/3280009 wew. 45.  
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 uPzp 
(np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 
występującym jako reprezentant pozostałych wymienionym w pełnomocnictwie. 
 
 

15. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. u. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844oraz z 2016r. poz. 147 i 615). 
Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą może odbywać się pisemnie lub za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej faksem (52 3280024) lub drogą elektroniczną (sekretariat@myslecinek.pl), 
zgodnie z pkt. 14 SIWZ. 
 

16. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

17. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni w związku z art. 85 ust. 1 pkt. 1 uPzp, przy czym bieg tego 
terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

18. Opis sposobu przygotowania ofert: 

18.1. Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, a jej 
treść winna odpowiadać treści SIWZ. Dla wszystkich dokumentów składanych z ofertą, o ile wymagają 
tłumaczenia na język polski, w przypadku różnic interpretacyjnych zapisów dokumentu w oryginale i 
tłumaczeniu, pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie w języku polskim. 
18.2 Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w 
SIWZ, w tym umowy za cenę wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy jest 
integralną częścią oferty, w którym podane są ceny jednostkowe netto dla poszczególnych pozycji 
wykonania robót. Kosztorys ofertowy stanowi sumę kosztorysu na wykonanie placu zabaw oraz oświetlenia.  
18.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 
reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do 
składania oświadczeń w jego imieniu. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny 
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być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowana przez osobę 
uprawnioną. 
18.4. Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w których naniósł 
zmiany (nie dotyczy wypełnienia formularza oferty poprzez *skreślenie niepotrzebnych). 
18.5. Zwrot „Podpisany przez wykonawcę” oznacza: 
Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, albo przez osobę umocowaną 
przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym do oferty pełnomocnictwem. Zaleca się żeby, podpis/y 
tych osoby/ób, opatrzone były imienną pieczątką umożliwiającą identyfikację osoby składającej 
podpis. 
18.6. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
na podstawie art. 23. uPzp, to: 
- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 
- Wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności 
(art.99 § 2 K.C.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie 
musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich 
pozostałych wykonawców i dołączone do składanej oferty, - oferta musi być podpisana w taki sposób, 
by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 
18.7. Do oferty należy dołączyć – o ile dotyczy – Pełnomocnictwo (również te, o którym mowa,  
w pkt. 16.6. SIWZ). Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa lub przez notariusza. 
18.8. Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, jeżeli winno 
być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 uPzp . 
18.9. Do oferty należy dołączyć dokumenty lub oświadczenia określone w pkt. 11. SIWZ. Wymagane 
dokumenty należy złożyć zgodnie z przepisem ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
18.9.1.Oferta musi zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy, 
2. Kosztorys ofertowy- suma wartości ogółem wynikająca z załączonego do oferty kosztorysu 

powinna odpowiadać cenie wskazanej w formularzu ofertowy, 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega Wykonawca, na zasadach 

określonych w art. 22a uPzp (o ile dotyczy). Przedmiot zobowiązania musi wskazywać: 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 (jeśli dotyczy). 

18.9.2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
1. jest niezgodna z uPzp, 
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2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 
87 ust. 2 pkt. 3 uPzp, 

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

4.  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego do składania ofert, 
6. zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu, 
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w ar. 87 ust. 2 uPzp pkt. 3 uPzp, 
8. Wykonawca nie wyraził zgody , o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 
9. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,  
10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
18.10.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego 
przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach oferty wspólnej (np. konsorcjum, 
spółki cywilnej). 
18.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane. 
18.12. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 
162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, 
poz. 1540 z późni. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł 
składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3. ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis 
stosuje się odpowiednio do konkursu. 
18.13.Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania lub 
innych osób. 
18.14.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem  „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
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18.15.Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp 
(por. art. 8 ust. 3 i uPzp). 
18.16.Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona w 
następujący sposób: 
18.16.1. strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron. 
18.16.2. każdej stronie zawierającej informację należy nadać numer. 
18.17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85- 674 
Bydgoszcz, i oznaczonej: nazwą i adresem wykonawcy, nazwą zamówienia: 
Integracyjny plac zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym na terenie LPKiW Myślęcinek oraz 
napisem: Nie otwierać przed dniem 15.06.2018 r. godziną 09:30. 
18.18. Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może: 
18.18.1. wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA, 
18.18.2. wycofać swoją ofertę. 
 

19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

19.1. Miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Leśnego Parku Kultury 
i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz 
w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ. 
19.2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2018 r. godzina 09:00. 
19.3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina). 
19.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez 
Wykonawcę drogą pocztową. 
19.5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie 
z zapisami art. 84 ust.2 uPzp. 
19.6. Termin otwarcia ofert: w dniu 15.06.2018 r. godzina 09:30 
19.7. Miejsce otwarcia ofert: w świetlicy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. 
w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz w siedzibie Zamawiającego w siedzibie 
Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ. 
19.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej  
(www.myslecinek.pl) informacje dotyczące: 
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2. nazwy, adresów wykonawców, który złożyli oferty w terminie, 
3. ceny, termin wykonania zamówienia, płatności zawartych w ofercie.  
 
20. Opis sposobu obliczenia ceny: 
20.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę. Ceną oferty jest suma ceny wykonania placu zabaw 
oraz oświetlenia. Cena oferty jest ceną brutto (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki i daniny 
publiczne) wyrażoną w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Zgodnie z 
USTAWĄ z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 915) o informowaniu o cenach towarów i usług, 
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definicja ceny oznacza cena – wartość wyrażoną w  jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; 
20.2. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, a 
w szczególności: 
20.2.1. koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
20.2.2. formę wynagrodzenia kosztorysowego, rozliczanego na podstawie iloczynu niezmiennych cen 
jednostkowych do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz ilości faktycznego ich wykonania, 
20.2.3. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 
20.2.4. odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej na roboty budowlane okresu gwarancji 
jakości, 
20.2.5. wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w załączonych do SIWZ: 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
wzorze umowy, wynikających z organizacji, przygotowania, zabezpieczenia terenu budowy i jego 
zaplecza, a także z organizacji robót, jakość robót zgodna z specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, 
20.3. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonać 
następujące czynności: 
1) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, załącznikami do SIWZ, w tym wzorze 
umowy oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty,  
UWAGA!: Obowiązującymi przedmiarami robót są przedmiary zawarte w kosztorysie ofertowym. 
2) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym, sporządzonym na podstawie załączonego do oferty 
(czyli w układzie podanym w tym wzorze umożliwiającym porównanie ofert) cenę jednostkową dla 
każdej pozycji tego kosztorysu. Cena jednostkowa jest ceną netto (czyli nie zawierającą podatku VAT 
oraz innych podatków i danin publicznych) wyrażoną w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, 
3) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym wartość netto dla każdej pozycji kosztorysu 
ofertowego, która wynika z iloczynu ilości jednostek miary i odpowiadającej im ceny jednostkowej, 
4) wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym wartość robót netto dla poszczególnych elementów 
zamówienia, którą stanowi sumę wartości netto poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego 
zawartych w ramach poszczególnych elementów kosztorysu ofertowego, 
5) wyliczyć wartość podatku VAT od wartości robót netto (końcowej wartości kosztorysu ofertowego) 
i przedstawić ją w formularzu oferty. Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć obowiązującą 
stawkę podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, 
6) wyliczyć cenę oferty i przedstawić ją w formularzu „Oferty”, który jest załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
Cenę oferty stanowi suma wartości robót netto wynikająca wprost z kosztorysu ofertowego i wartości 
podatku VAT.  
20.4. Zamawiający nie narzuca sposobu obliczenia w/w kosztów, bowiem z praktyki umów na roboty 
budowlane wynika, że koszty te sytuuje się w kosztach pośrednich budowy, czyli wartości wyrażonej w 
cenie w postaci procentowego narzutu. 
20.5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni, wszystkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz 
warunki lokalne we własnym zakresie podczas wizji lokalnej, obowiązkowo wymaganej przed 
złożeniem oferty w celu prawidłowej wyceny robót (Art. 9a. uPzp). 
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20.6. Zgodnie z art.91 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
20.7. Wykonawca zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów, zobowiązany jest do wskazania na 
formularzu ofertowym czy wybór oferty będzie prowadził u zamawiającego do powstania podatku 
odwróconego tzn. obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do 
ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towaru i usług, który 
zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 
21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą, prowadzone będą w PLN. 
 

22. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

22.1. Ocenie podlegać będą oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania 
na podstawie art.24 ust 1 i 2 uPzp. 
22.2. W pierwszej kolejności Zamawiający oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 
22.3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
22.4. Zamawiający dokonuje poprawek w tekście oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
22.5. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach wymienionych w art. 89 uPzp. 
22.6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Kryterium wyboru:    Znaczenie:   Maksymalna liczba punktów: 

I. najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert -C znaczenie - 60%   
 60 pkt. 

II. okres gwarancji i rękojmi - OGiR znaczenie – 40%   40 pkt. 
 
1 % = 1 pkt. 
Liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca to 100 pkt.=100 %  
Na liczbę punktów (LP) składa się C 60 % + OGiR 40 % = 100 %, zgodnie z kryteriami wyboru oferty. 
22.7. Sposób oceny ofert: 
1. Ocenie według kryterium przedstawionym w pkt.22.6 SIWZ zostaną poddane jedynie oferty 
nieodrzucone, tj. ważne. 
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2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium oceny ofert, przyznając każdej z nich ilość 
punktów obliczoną w następujący sposób: 
 
I. Kryterium ceny – wskaźnik C – 60 % wagi 
 
C = Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert            x 100   x 60% wagi 
                       Cena ocenianej oferty 
II. Kryterium okres gwarancji i rękojmi – wskaźnik OGiR- 40 % wagi 
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie udzielonego przez Wykonawcę okresu 
odpowiadającego z tytułu gwarancji i rękojmi. Wykonawca może zaproponować 36, 48, 60, 72 
miesięcy. W tym kryterium może otrzymać max. 40 pkt. Punktacja będzie przyznawana w 
następujący sposób: 
Okres Gwarancji i rękojmi– 3 lata- 36 miesięcy - 10 pkt. = 10%  
Okres Gwarancji i rękojmi– 4 lata- 48 miesięcy -20 pkt. = 20%   
Okres Gwarancji i rękojmi– 5 lat - 60 miesiące –30 pkt. = 30% 
Okres Gwarancji i rękojmi– 6 lat - 72 miesięcy - 40 pkt. = 40%  
Wykonawca może zaoferować większą liczbę lat gwarancji i rękojmi niż 6 lat, jednak nie otrzyma 
większej ilości punktów niż za okres 6 lat. 

Zamawiający przyznaje punkty w całości, bez punktacji częściowej tzn., można zaoferować 
odpowiednio 36, 48, 60, 72 miesięcy i otrzymać odpowiednio 10, 20, 30, 40 punktów. 
1 % = 1 pkt. 
LP =C+OGiR= 100 pkt. 
LP-liczba punktów badanej oferty 
 
Okres gwarancji jest nierozłączny z okresem rękojmi, a także terminem zwrotu kwoty z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne równolegle z okresem gwarancji, w wysokości 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (LP). 
22.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
uPzp oraz SIWZ i została uznana, jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych - ważnych, w 
oparciu o podane kryterium oceny ofert.  
22.9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczba punktów, sporządzona 
na załączonym wzorze formularza ofertowego (Zał.nr 4), zawierająca cenę wynagrodzenia 
kosztorysowego brutto (I kryterium oceny) obliczonego na podstawie przedmiaru robót zgodnie z 
kosztorysem ofertowym plus ilość punktów za okres gwarancji i rękojmi (II kryterium oceny). 
Kosztorys ofertowy wymagany jest przy złożeniu formularza ofertowego. Cena umowy za wykonanie 
pełnego zakresu kosztorysu ofertowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy ono będzie ostateczną zapłatą 
Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w kosztorysie ofertowym, załączonym do umowy.  
 
22.10. Wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na równi z okresem 
rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia oraz dostarczone i zamontowane materiały 
i urządzenia na minimalny okres zaoferowany przez Wykonawcę. Szczegółowe warunki 
i zaoferowanie gwarancji określa dokument gwarancyjny stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Okres 
udzielonej gwarancji i rękojmi rozpocznie się od następnego dnia, licząc od daty odbioru końcowego 
(Protokół Odbioru Końcowego) tych robót bez wad, wtedy też zostanie podpisana karta gwarancyjna 
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przez Wykonawcę. Karta gwarancyjna zgodnie z załącznikiem Zamawiającego do SIWZ zostanie 
zaparafowana przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy i dołączona jako załącznik do umowy. W 
przypadku gdy producent zamontowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń udziela 
gwarancji na okres dłuższy niż 6 lat, na te materiały obowiązuje gwarancja producenta. 
 
 

23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
określonej w art. 91a ust. 1 uPzp. 
 

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

24.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności zgodnie z 
zapisami art. 92 uPzp. 
24.2. Wybrany Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty i uprawomocnieniu 
się wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest stawić się w siedzibie 
Zamawiającego celem podpisania umowy. 
24.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 25 SIWZ i dostarczyć Zamawiającemu, 
potwierdzenie jego wniesienia. 
24.4. Przed podpisaniem umowy grupa wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego zobowiązana jest dostarczyć Zamawiającemu zawartą między nimi umowę 
(np. konsorcjum, spółka cywilna) w przypadku wyboru ich oferty wspólnej jako oferty 
najkorzystniejszej. 
24.5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu umowy zawarte między Wykonawcą i podwykonawcami 
w dniu podpisania umowy na zadanie zgodnie z ofertą. 
24.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 
chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 
 

25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 uPzp Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które może być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku formach, 
określonych w art. 148 ust. 1 uPzp. 
25.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1. pieniądzu, 
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2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3.gwarancja bankowa, 
4. gwarancja ubezpieczeniowa, 
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., 
poz. 359).  
25.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formach określonych w art. 148 ust.2 uPzp. 
25.4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 
elementy: 
1. nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
2. nazwę Zamawiającego, 
3. nazwę Gwaranta/Poręczyciela, 
4. określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancja, 
5. sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu 
umowy w terminie wynikającym z umowy, lub wykonał zamówienie objęte umową z nienależytą 
starannością. 
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 
warunków przez Zamawiającego lub tez od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku 
przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek 
dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
24.5. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych jw. 25.4.5. przypadków, Zamawiający 
wystąpi do Gwaranta/Poręczyciela z pisemny, żądaniem zapłacenia kwoty, stanowiącej zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy. Nie dotyczy. 
25.6. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową 
gwarancję płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes 
Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. 
25.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, tj. w 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867  PKO Bank Polski z adnotacją 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Integracyjny plac zabaw wraz z zewnętrznym 
oświetleniem terenu w LPKiW Myślęcinek”. 
25.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej 
w ofercie. 
25.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie 
zwrócone lub zatrzymane, zgodnie z art. 151 uPzp. 
 

26. 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: 
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26.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 
26.2. Wzór umowy spełnia wymogi polskiego prawa zamówień publicznych. 
26.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV UZP. 
 

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp. 

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

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 
 
Załączniki do SIWZ: 
I)wzór umowy – załącznik nr 1 
II)oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 2 (do oferty,) 
III) oświadczenie nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 3 (do oferty), 
IV) formularz oferty - załącznik nr 4, 
V) kosztorys ofertowy– załącznik nr 5, 
VI) przedmiar robót – załącznik nr 6, 
VII) dokumentacja projektowa wykonawcza - rysunki wykonawcze, przekroje, opis techniczny, szczegółowa 
specyfikacja techniczna– załącznik nr 7, 
VIII) zaświadczenia potwierdzające brak podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia z dnia 
27.02.2017r. oraz decyzja nr 116/2018 z dnia 02.02.2018r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 
pozwolenia na budowę - załącznik nr 8, 
IX) wykaz przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 9 (po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 uPzp), 
X) wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 10 (na wezwanie), 
XI) karta gwarancyjna (wg wzoru zamawiającego) - zał. nr 11, 
XII) obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO - zał. nr 12. 
 
 
 
                                                                    Zatwierdził: 
 
  
                                                                                                            …………………………………………………… 
                                                                                                                       (data i podpis Kierownika Zamawiającego) 
  
 


