
 

 

Ogłoszenie nr 529120-N-2019 z dnia 2019-03-25 r.  

Gmina Prószków: Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w 

Prószkowie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Projekt typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania 

"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
Tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
prowadzenie postępowania: Ewelina Pordzik - Kancelaria Radców Prawnych i 

Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy Sp. p. z/s w Opolu ul. Kośnego 62, 

45-372 Opole e.pordzik@meissner.net.pl  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  



 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  
Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prószków, krajowy numer 

identyfikacyjny 53141324800000, ul. ul. Opolska  17 , 46-060  Prószków, 

woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 013 700, e-mail przetargi@proszkow.pl, 

faks 77 4648461, 77 4013711.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.proszkow.pl 

http://www.proszkow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak  

http://www.bip.proszkow.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 
Tak  

http://www.bip.proszkow.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 
Nie  

 



 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 
przesyłać:  

Elektronicznie 
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Składanie ofert odbywa się pisemnie  

Adres:  

Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie 

terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie  

Numer referencyjny: RG.271.5.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  
Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 
w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 
lub grup części:  



 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 
zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

jest zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie, w oparciu o 

projekt budowlany oświetlenia terenu parku w Prószkowie, projekt 

zagospodarowania terenu parku z elementami małej architektury, projekt parkingu 

na 10 miejsc postojowych. Podstawowe parametry techniczne i materiałowe: * 

Budowa oświetlenia terenu parku – obwodu wyprowadzonego z szafki złączowo-

pomiarowej zasilanej z istniejącej sieci energetycznej ze słupa nr 156 przy ul. 

Korfantego z obwodu zasilanego ze stacji transformatorowej S-273 Prószków 1, 

wykonanego na słupach aluminiowych o wysokości 6 m z oprawami LED, 

łączonych liniami kablowymi nN zlokalizowanymi w terenie projektowanego 

parku. W zakresie kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, osłonięcie rurami 

osłonowymi projektowanej linii oświetlenia na całej długości. * Zagospodarowanie 

terenu parku na działce nr 1099 w Prószkowie w zakresie elementów małej 

architektury, nawierzchni i parkingu obejmuje wykonanie: - ścieżek szerokości 

1,20m o nawierzchni żwirowo – gruntowej (mineralnej ) w obrzeżach z kostki 

kamiennej długości całkowitej 184,00m; o powierzchni 254,0m² ; - montaż 7 sztuk 

ławek drewnianych parkowych, 1 sztuki betonowego stołu do gry w szachy 

(wymiar całkowity 2,0x2,0m), 3 koszy na śmieci, - rekultywacji i wykonania nowej 

nawierzchni trawiastej na powierzchni 1815,5 m² - 10 miejsc postojowych i 

podjazdu do budynku gospodarczego o nawierzchni z kostki betonowej pow. 

202,7m². Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostaną przywołane nazwy 

własne produktów lub materiałów, przyjmuje się, że służą one określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań, przy 

czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunki 

równoważności zostały opisane na Karcie równoważności produktów, które są 

elementem dokumentacji projektowej – załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ. Na roboty 

budowlano-montażowe Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady 

na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. Rękojmia za wady udzielona jest na okres 

równy okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu 

rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego – wówczas okres rękojmi jest równy 

okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. Bieg okresu gwarancji i 

rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny 



ofert. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest 

zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać 

firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są już znane). 2) w 

przypadku podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego 

Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy 

podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca będzie zgłaszał podwykonawców robót budowlanych zgodnie z 

postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli późniejsza 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w 

celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp, wymaga aby: osoby wykonujące następujące czynności: roboty w 

zakresie kształtowania parków, roboty ziemne, roboty brukarskie, roboty 

rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, roboty elektryczne, których wykonanie 

polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, 

oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). 

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób dokumentowania 

zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz 

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do 

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w 

zakresie przedmiotu zamówienia.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45112711-2  

Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 

45311100-1 

45311200-2 



45315100-9 

45315600-4 

45315700-5 

45316100-6 

45231400-9 

45232200-4 

77314100-5 

45223300-9 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 
dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 



którzy: 1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym 

zamówieniem tj. polegającą na zagospodarowaniu terenu parkowego / zielonego o 

wartości minimum 280 000 zł brutto. 2) W przypadku złożenia przez 

Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego 

kursu NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do 

jego realizacji: a. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych, b. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca 

może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 4.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 

4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1.Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia; 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 4. z zobowiązania lub 



innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;  zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy 

podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek określony w pkt 4.2.3 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy wspólnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: W zakresie wskazania imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób - Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) (…), b) wykazu osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do 

SIWZ. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

 

 

 



 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń lub dokumentów. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

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

terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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, 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; wykaz robót budowlanych 

Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, b) 

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem 



Nr 8 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń lub dokumentów. 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń lub dokumentów. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w rozdziale 4.2.3 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, 

Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania 

ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się 

o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 

SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w 

pkt 5.1.1 SIWZ. Dowodami, o których mowa w rozdziale 4.5.1 SIWZ, są w 

szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach 

określonych w rozdziale 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach 

lub sytuacji podmiotu trzeciego. Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy 

sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ; 

b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ; c) Pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika 

prawo do podpisania oferty (w odniesieniu do pełnomocnictwa - oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je 

uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. 



Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.) w przypadku wskazania przez Wykonawcę 

dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 

4.5.4 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego; f) Oryginał wadium lub dowód wniesienia wadium (w sytuacji wadium 

wnoszonego w formie pieniężnej). Dokumenty składane po otwarciu ofert bez 

wezwania Zamawiającego przez wszystkich Wykonawców: Wykonawca w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z 

podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł 

(słownie: osiem tysięcy złotych), 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy 

wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków Nr: 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 z 

adnotacją „Wadium – Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w 

Prószkowie”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz.310). 3.Za skuteczne wniesienie wadium 

w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do 

oferty potwierdzenia płatności wadium jest elementem zalecanym przez 

Zamawiającego, zgodnie z pkt. 7.15 lit. f) SIWZ, jednak niewystarczającym do 

uznania, że wadium zostało wpłacone w terminie. Liczy się bowiem data wpływu 

wadium na rachunek Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją 

nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), 



beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę 

gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia 

………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku 

wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału 

dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.Wadium musi zabezpieczać 

ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy 

Pzp. 8.Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda 

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. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.12. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia 

wadium określone w Rozdziale 6 SIWZ dotyczą również przedłużania ważności 

wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 



Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 
opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 



innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  



Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1.Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 1) uzasadnionym przedłużeniem terminu realizacji 

umowy, oraz zmiany realizacji harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego 

będzie:  wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

kontynuowanie robót,  konieczność wykonania robót dodatkowych,  sytuacja 

niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mająca wpływ na 

realizację robót, wystąpienie przestoi i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, działanie siły wyższej ( klęski żywiołowe, zjawiska 

meteorologiczne (np. powódź, tornado, wichury, niewypały, strajki generalne lub 

lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

wystąpienie wady dokumentacji projektowej,  protest społeczności lokalnej, 

żądania lub roszczenia,  zatrzymanie robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 

 konieczność dokonywania zmian w projektach wykonawczych,  w przypadku 

wystąpienia robót zamiennych;  zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych 

realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich,  konieczność 

realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych. 2) zlecenia wykonania robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom nie wskazanym w § 5 ust. 1 umowy oraz zmiana 

podwykonawcy, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 



których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z 

których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających 

wpływ na realizację umowy, 4) zmiany nazwy, adresu firmy, 5) zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 

149 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) zmiany dokonanej na podstawie art. 

23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegającej na zmianie w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 7) 

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 

budowlane- polegającej na powstaniu uzasadnionej możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 

przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod 

warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w 

trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, 8) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z 

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 

ustawy Prawo budowlane, 9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego 

podatku VAT, 10) zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał 

Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zmiana osób 

wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób, celem potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, jednak wyłącznie w przypadku wykazania, że 

nowy podmiot trzeci (lub sam Wykonawca) lub nowe osoby spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, co najmniej w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 11) wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Wszelkie zmiany i 

uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu 

stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Dopuszcza się możliwość 

wprowadzenia zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu umowy poprzez 

wpis w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru i Projektanta. 4. Zmiany może inicjować każda ze stron 

umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod 

uwagę w szczególności: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas 

wykonania zmiany, d) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 5. Wszystkie 

powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

O zmianie należy poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni 

od zaistnienia okoliczności uprawniających do wprowadzenia zmiany.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 



dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-04-09, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej z 

następujących form:  w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy 

Gogolin O/ Prószków Nr: 79 8883 1031 2004 0000 1023 0004 Tytuł przelewu: 

„Znak sprawy: RG.271.5.2019 Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w 

Prószkowie /ważne tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto 

Zamawiającego/,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach 

ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). W 

przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 

podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą 

współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 



uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów 

związanych z płatnościami. W umowie regulującej współpracę Wykonawców 

powinny się znaleźć zapisy o braku możliwości jej rozwiązania w trakcie realizacji 

przedmiotowego zamówienia, oraz że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-

terminowo-finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 13 wzoru umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w 

dniu podpisania umowy kosztorysu, sporządzonego w oparciu o załączony 

przedmiar robót, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14 projektu umowy (załącznik nr 

2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu 

podpisania umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej swojej 

działalności na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zgodnie z RODO, informuję, że:  Administratorem 

danych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem jest Burmistrz 

Prószkowa; wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych 

można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail 

iod@proszkow.pl, pod numerem telefonu 774013718 lub na adres siedziby 

Zamawiającego;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: o 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. 

Korfantego w Prószkowie” (Nr zamówienia: RG.271.5.2019) prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego; o art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu aplikowania o 

środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;  

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o umowę o dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także 

dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty 

świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, inne 

podmioty, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania 

danych oraz podmioty, którym Zamawiający będzie zobowiązany udostępnić dane, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organy kontrolujące;  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

także zgodnie z umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 przez okres 5 lat od daty wypłaty płatności końcowej 

na rzecz Beneficjenta;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 



z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, 

stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO 

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 

16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na 

podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO****; − 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 

lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ** 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. *** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. **** w skutek skorzystania z prawa sprzeciwu, 

administratorowi danych nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że 

wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ 

Janusz Staszowski 

Zastępca Burmistrza 
 


