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ROZDZIAŁ 1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Nazwa: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 

Adres: ul. Traugutta 29 

 80 – 221 GDAŃSK 

Numer telefonu: (058) 524 34 73 

Numer faksu: (058) 524 34 93 

Godziny urzędowania: od godz. 7.30 do godz. 15.30 

NIP: 583-001-05-79 

REGON: 000589228 

Adres poczty elektronicznej: biuro@sportgdansk.pl 

Adres strony internetowej: www.sportgdansk.pl 

Wykonawcy, pobierający SIWZ z wyżej wskazanej strony internetowej, związani są wszelkimi 

modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej. 

 
 

ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Udzielenie zamówienia następuje w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nie przekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na podstawie 

art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymogami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” 

lub „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny z dnia 
23.04.1964r. (Dz. U. z 2016r. poz. 380). 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

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

4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu 

niektórych urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami niektórych urządzeń. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.  

5. Rozwiązania równoważne:  

1) Ilekroć w SIWZ użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 

Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Jeżeli w 

SIWZ użyto w szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów, Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach 
lepszych/nie gorszych niż przedstawione w SIWZ. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt 

przyjęte do wyceny: 

a) winny spełniać funkcję, rezultaty jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane, 
b) winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami i materiałami, aby zespół urządzeń 

dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, 

2) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany 

zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i 
jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego. 

3) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub 
je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.  

4) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić 

o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek mogących potwierdzić 
spełnienie wymagań. 

5) Zgodnie z art. 30 ust 4 Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
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systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp 

wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu 

zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym 
wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. 

6) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
 tel.: +48 58 524-34-73, +48501-596-316 

 e-mail: biuro@sportgdansk.pl 

 www.sportgdansk.pl 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w  Gdański Ośrodek Sportu jest. 

 Pan: Daniel Grzybowski 

 e-mail: daniel.grzybowski@sportgdansk .pl 
 tel.: +48 501-091-004 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  

 związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  

 „Dostawa urządzeń zabawowych dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.” - numer referencyjny: 
ZP1/282/16/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie  dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

5) 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 jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 

 a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

*
; 

 c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
**

; 
 d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

 a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* 

Wyjaśnienie: 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. 
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** 
Wyjaśnienie: 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. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV); 

37.50.00.00-3  Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 

37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw  

11.27.23.00-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 

2. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: 
ZADANIE NR 1 

Przedmiotem zamówienia jest demontaż zużytych urządzeń zabawowych, ich utylizacja oraz 

dostawa wraz z montażem nowego urządzenia zabawowego w miejsce zużytego wieloletnią 
eksploatacją na terenie placu zabaw przy ul. Dąbrowszczaków w Gdańsku. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 i 8 do SIWZ. 

 

ZADANIE NR 2 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na terenie plaży 

w Gdańsku Jelitkowie pomiędzy wejściami 63 oraz 64. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2A do SIWZ. 

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu 
niektórych urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami urządzeń. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w takim 

przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm 

podwykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. 
3.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik    

nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz 

podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1. 
3.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawę następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy.   
3.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
3.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

4. Dialog techniczny 

Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi 
obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego Zadania. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia 

poszczególnego Zadania. 
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Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa Zadania. 

7. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym 

opisie zostaną odrzucone. 

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

ROZDZIAŁ 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE 1  

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do 56 dni 

kalendarzowych od daty przekazania terenu na którym mają być świadczone prace. 

ZADANIE 2 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do 35 dni 

kalendarzowych od daty przekazania terenu na którym mają być świadczone prace. 

 

ROZDZIAŁ 5 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega 

wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

2.   Warunki udziału w postępowaniu, jakie powinni spełnić Wykonawcy w zakresie: 
1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3)  zdolności technicznej lub zawodowej:  

w zakresie doświadczenia Wykonawcy 

Opis spełnienia warunku: 

ZADANIE NR 1 

Zamawiający uzna warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich 

trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, co najmniej: 1 (jedną) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych w ilości 20 

szt. 

 ZADANIE NR 2 

Zamawiający uzna warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich 
trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej 1 (jedną) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych w ilości 25 szt. 

 

Jeśli Wykonawca składa ofertę na dwa Zadania, Zamawiający uzna warunek za spełniony przez 

Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dostawę wraz z 

montażem urządzeń zabawowych w ilości 30 szt. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden 

z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności zawodowych, w zakresie 
doświadczenia, o których mowa w pkt. 2.3 samodzielnie. 

W przypadku kiedy Wykonawca polega na doświadczeniu podmiotu udostępniającego, podmiot musi 

spełniać warunek w całości. 
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3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 – 20 ustawy Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.  

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa w pkt. 3.  
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w takim przypadku 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do 

wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

formie oryginału pełnomocnictwa do działania w jego imieniu innej osoby bądź osób lub 

notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.  
9. Wykonawca, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych 

lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wzór - załącznik nr 5 do 

SIWZ): 

1) Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w 

sposób wyraźny, jednoznaczny i pełny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającego się o 
zamówienie odpowiedniego zasobu i wskazywać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia; 

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyć Wykonawcę z innym podmiotem;  
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 

zamówienia.  
10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

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

przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

 

ROZDZIAŁ 5A 
ZASTOSOWANIE PROCEDURY, O KTÓREJ MOWA W ART. 

24aa ust. 1 USTAWY PZP 

 
Zamawiający w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego będzie stosował procedurę             

o której mowa w art. 24aa ust. 1 tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu.  
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ROZDZIAŁ 6 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/ 

WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

1. Etap I – dotyczy każdego Wykonawcy, który złożył ofertę:  

Załącznik nr 1do SIWZ – Oferta, który w swej treści zawiera:  
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy.  

- W  przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy mogą złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.  

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                        

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ). 
 

UWAGA: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca 

składa w terminie 3 dni od dnia przekazania tj. dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

(www.sportgdansk.pl pod nr ZP1/282/16/2018)  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 
. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 

 

2. Etap II – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert (na 

wezwanie Zamawiającego):  

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 i dokumentów:  

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia wymienionych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia:  

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy 

Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

 

3. Inne dokumenty, które Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest 
złożyć w ETAPIE I: 

1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 

2. Załącznik graficzny zaoferowanych urządzeń zabawowych zawierających wymiary oraz rodzaj 
materiału z jakiego są wykonane. 

http://www.sportgdansk.pl/
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3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt umocowania do podpisania oferty nie 

wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona 

notarialnie). 

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

(Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 PZP może pozyskać wskazane dokumenty z 

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.) 

 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Stosownie do treści § 4.1 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1126), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, 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 lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania (art. 25 

ust. Pkt. 3 ustawy Pzp), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp o ile są aktualne lub może je uzyskać 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 
oraz z 2016 r. poz. 352).  
 

ROZDZIAŁ 7 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej, przy 

przekazywaniu następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
2) modyfikacje treści SIWZ, 
3) wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, udziału w 

postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,                   

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
6) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 1 - 4 ustawy, 
7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,  
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8) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 
9) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści 

oferty, 
10) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

11) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź Wykonawcy, 
12) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach,                             

którzy zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
14) zawiadomienia o miejscu i terminie podpisania umowy. 
15) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
16) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych lub wydruk potwierdzenia nadania z 

poczty Zamawiającego oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub e-mailem w 
momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia 

faktu jej otrzymania. 
4. W przypadku przesłania dokumentów, o których mowa w pkt. 2., pocztą elektroniczną, 

gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, dowodem nadania tej wiadomości będzie 
wydruk potwierdzenia nadania z programu pocztowego Zamawiającego. 

5. Pisma nadawane pocztą elektroniczną należy przesłać w plikach PDF jako załączniki 

do wiadomości. Pisma w formie skanów z podpisami, pieczęciami itd. 
6. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z zamówieniem, w tym ewentualne 

zapytania były kierowane wyłącznie na adres pocztowy lub faks Zamawiającego, oznaczone 

sygnaturą sprawy i zaadresowane następująco: 
 

Gdański Ośrodek Sportu 
ul. Traugutta 29 
80-221 Gdańsk 

ZP1/282/16/2018 
 

7. Osoby upoważnione do udzielania informacji : 
Agnieszka Halama - Kurnik  – faks:  (058) 524 34 93, 

                                – e-mail: agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl 
UWAGA!  
Proszę nie umieszczać nazwiska ww. osoby na kopercie z ofertą przetargową ani nie przekazywać 

kurierowi jako osoby do kontaktu.  

 

 

ROZDZIAŁ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
ZADANIE NR 1 

2 500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 

ZADANIE NR 2 

2 500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (do upływu terminu składania ofert) lub nie 
zabezpieczenie oferty ustawową formą wadium spowoduje, iż oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 
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3. Wadium można wnieść w formie: 
a) pieniądzu; 
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 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego  

46 1240 1268 1111 0010 3860 4109 odpowiednio z dopiskiem: „Wadium – ZADANIE NR ......... 

- ZP1/282/16/2018” 
5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono  

w wymaganym terminie, decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię 

dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza 

oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału 
dokumentu bez uszkodzenia oferty. 

7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy.  
 

UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci pieniądza.  

 
 

ROZDZIAŁ 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

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

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 

6. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

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

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą następuje po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 

ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wymagania podstawowe:  

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.  

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czytelny 

podpis lub pieczęć imienna i parafa). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 
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wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 

należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  

4) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęci Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie 
nazwy i siedziby Wykonawcy.  

2. Forma oferty:  

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.  
2) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej 

z niniejszą SIWZ.  
3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo lub ręcznie.  

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.  

6) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

składa się wyłącznie w oryginale. 
7) Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedłożone w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  
8) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 

oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
3. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

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

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

poprzez udowodnienie (zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – 
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póżn. zm.), że:  
1) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;  

2) stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą;  

3) Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

4. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być 
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej nazwą postępowania, z dodaniem 

słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

5. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, doświadczenia zawodowego osoby 

kierującej robotami zawartych w jego ofercie.  

6. Oznaczenie oferty: 

1) Ofertę zaleca się umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i 
zaklejona w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości 

wcześniejszego jej otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.  

2) oferta ponadto powinna posiadać następujące oznaczenie:  
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3) W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem Zamawiający zaleca, ze względu na 

możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany 

powyżej sposób.  
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania opakowania/koperty, dostarczenia do siedziby Zamawiającego oferty w 

uszkodzonym lub zniszczonym opakowaniu lub brak oferty w wymaganym terminie, w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego do składnia ofert.  

8. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytać z ewentualnymi modyfikacjami i 

zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.  
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają prawo zamówień publicznych 

i przepisy kodeksu cywilnego.  

 

ROZDZIAŁ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Oferty należy dostarczyć na adres: 

Gdański Ośrodek Sportu 

sekretariat 

ul. Traugutta 29 

80 – 221 Gdańsk 

2. Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2018r. o godz. 09:30 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.09.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej 

się przy ul. Traugutta 29 sala konferencyjna Ip. 
4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty 

otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie nie zostaną otwarte i zostaną 

niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert.  

6. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku "ZMIAN" kopertę 

(paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "Zmiana nr ….... ".  

 

Nazwa Wykonawcy           GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU 

                                                                            

Adres       sekretariat 

ul. Traugutta 29 

80 – 221 Gdańsk 

 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: 

Dostawa urządzeń zabawowych dla Gdańskiego Ośrodka Sportu  
 ZP1/282/16/2018 

ZADANIE NR ............. 

 „Nie otwierać przed dniem 11.09.2018 godz. 10:00” 
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7. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

www.sportgdans.pl zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30.000 EURO (dla 

danego postępowania), informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania, inne informacje stanowiące kryteria oceny ofert, 
zawartych w ofertach.  

9. Zamawiający nie będzie udzielał informacji z otwarcia ofert telefonicznie, wszelkie 

informacje z otwarcia ofert zamieszczone zostaną jak określono w punkcie powyżej.  
10. Informacje, o których mowa w ust. 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom 

nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek z zachowaniem formy pisemnej (wniosek może 

być przekazany faxem).  
 

ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty – załączniku nr 1 do SIWZ, powinna 

uwzględniać pełny zakres zamówienia określony w niniejszej SIWZ oraz jest ostateczna       i nie 
będzie podlegać negocjacjom, jest to cena ryczałtowa w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego.  

2. W Formularzu oferty – załącznik nr 1, należy podać cenę netto i brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia.  
3. Kalkulacja ceny powinna uwzględniać taką cenę przedmiotu zamówienia, aby Wykonawca 

nie poniósł strat przy jej realizacji, w związku z powyższym cena musi obejmować wszelkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

4. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły 
się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia 

ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i 

kosztów prac.  
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, biorąc po uwagę wskazany przez 

Zamawiającego zakres wykonywania zamówienia, uwzględniając doświadczenie i wiedzę 

Wykonawcy, jak i wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia związane z jego realizacją, podatki, rabaty, upusty itp., których Wykonawca 

zamierza udzielić oraz zysk Wykonawcy.  

6. Cena oferty jest to cena którą należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 
r., poz. 915).  

7. Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 

przedsiębiorcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 
z późn. zm.).  

9. Wykonawca określi wartość zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty wartości 

łącznej za całość zamówienia, podając wartość zamówienia netto i brutto oraz podatek VAT. 
Wartość łączna określi maksymalną wartość zamówienia w trakcie trwania umowy i stanowi ona 

podstawę oceny i porównania ofert.  

10.  Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 

0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, art. 106 e 

ust. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (tekst jednolity: Dz. U. z 

2011 r., Nr 177, poz. 1054).  

http://www.sportgdans.pl/
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11.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego, 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 prowadzić będzie 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.  

 

ROZDZIAŁ 13 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
I. 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje następujące kryteria oceny ofert:  

 

K R Y T E R I U M  DLA ZADANIA 1 i ZADANIA 2 WAGA  % 

A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena  60 

B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – gwarancja  40 

 

P = A + B 

gdzie: 
P – całkowita ilość punktów jakie otrzyma oferta 

A – liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „cena” 

B – liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „gwarancja” 
  

KRYTERIUM - CENA OFERTY/A/  

Kryterium „ceny”: oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty będą oceniane 

odpowiednio do parametru najkorzystniejszego: 

%60=
b

n
C

C

C
P

 

gdzie: 

PC – ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”; 

Cn – oferta z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert ważnych tj. 
niepodlegających odrzuceniu; 

Cb – cena brutto badanej oferty. 

 

KRYTERIUM – II. /B/  

Kryterium „gwarancja”. 

Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał punkty za zaoferowanie długości okresu gwarancji 

wskazanej w Formularzu ofertowym (załącznik   nr 1 do SIWZ). 
 

2 lata gwarancji –  0pkt 
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3 lata gwarancji – 20pkt 

4 lata gwarancji – 30pkt 

5 lat gwarancji – 40 pkt 
 

- W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym pola określającego 

termin gwarancji, Zamawiający do oceny przyjmie termin 2 lat a Wykonawca otrzyma 0 pkt.  

- W przypadku wypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym pola określającego termin 

gwarancji wartością powyżej 5 lat, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

 

2. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów wyliczoną według 

powyższego wzoru. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 Pzp, jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i 
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

II.  

1. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.  
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, jak również dokumentów 
potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie.  

4. Zamawiający dokona badania ofert, jeżeli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.  

6. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie 

termin zawarcia umowy.  
7. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, lub za 

pomocą faxu wszyscy Wykonawcy.  

8. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone oraz zamieszczone na jego stronie 
internetowej.  

9. Wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz omyłki:  

1) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy 

Pzp, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
przez nich ofert.  

2) Zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp, Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, 
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

10. Rażąco niska cena:  
1)  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy.  

3)  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

11. Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów: 

1) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub, 
którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 

do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

 

12. Odrzucenie oferty i wykluczenie Wykonawcy z postępowania: 
1) Zamawiający odrzuci ofertę stosownie do art. 89 ust. 1 uPzp.  

2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  
3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z niniejszego postępowania Zamawiający uzna za 

odrzuconą. 

 
III. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty;  
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

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

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 uPzp, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania.  

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 i 4, na stronie 

internetowej www.sportgdansk.pl zakładka: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE powyżej 30.000 

Euro (dla danego postępowania).  

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

 

IV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe stosownie do art. 93 ust. 1 uPzp.  

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi, stosownie do treści art. 93 ust. 3 uPzp, 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert;  
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia.  
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ROZDZIAŁ 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:  
ZADANIE 1 

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację 

PCA,  

- świadectwa, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczących 

zamontowanych materiałów potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN 

1176-1:2009. 

ZADANIE 2 
- certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; 

- materiały tworzywowe LDPE, z których zostało zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie 
zgodności ich składu z normą PN- EN 71-3 +A1: 2014-12 dotyczącej zawartości ftalanów i kadmu 

oraz migracji określonych pierwiastków wydane przez laboratorium z akredytacją PCA; 

 
  

ROZDZIAŁ 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ 16 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH 

 
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych 

w Projekcie umowy stanowiącym załącznik 3 i 3A do SIWZ.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a) siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego 

skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z SIWZ – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu 

realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy; 

b) rezygnacja przez zamawiającego z części przedmiotu umowy – zmniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy; 

c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357’ kodeksu cywilnego, 

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – przedłużenie 
terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji 

umowy bez naliczania kar umownych; 

3. Wszystkie postanowienia wymienione pkt 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

a) zmiana danych teleadresowych, 
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b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr 

rachunku bankowego; 

 
 

ROZDZIAŁ 17 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

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

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.  
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  
3) odrzucenia oferty odwołującego,  

4) opisu przedmiotu zamówienia,  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie uPzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 

istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej.  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 niniejszej części wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
 

 

ROZDZIAŁ 18 
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH Z 

ART. 67 ust. 1 pkt. 6 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 

Ustawy Pzp.   

 

ROZDZIAŁ 19 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę przekazuje 
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niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie 

internetowej, na której udostępnił SIWZ. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, 

na której udostępnił SIWZ. 

3. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia pod warunkiem, że wniosek ten wpłynie on do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  ten 

wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert w postępowaniu.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył 

udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

6. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 
 

ROZDZIAŁ 20 POSTANOWIENIA KONCOWE 

 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 2 uPzp oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 

informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty 

i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 
publicznego stanowią załączniki do protokołu.  

2. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od 
chwili ich otwarcia.  

3. 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.  

4. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym 
dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 

postępowania.  

5. 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.  

6. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:  

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o 
udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert),  

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o 

tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione,  
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin 

udostępnienia oferty (ofert), o czym poinformuje Wykonawcę. 
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ROZDZIAŁ 21 INNE INFORMACJE 

 

1. Złożone oferty będzie badała i oceniała komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.  
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną.  
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.  
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia i płatności 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą PLN.  
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia  

 

ROZDZIAŁ 22 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

 

Wykaz załączników do SIWZ będących jej integralną częścią: 

Załącznik nr 1  - Oferta. 

Załącznik nr 2  - Opis Przedmiotu Zamówienia – ZADANIE 1 
Załącznik nr 2A - Opis przedmiotu Zamówienia – ZADANIE 2 

Załącznik nr 3  - Projekt umowy wraz z załącznikami – ZADANIE 1 

Załącznik nr 3A - Projekt umowy wraz z załącznikami – ZADANIE 2 
Załącznik nr 4  - Mapka – usytuowanie „Krainy Zabaw”. 

Załącznik nr 5  - Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

Załącznik nr 6  - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 7  - Wykaz dostaw – ZADANIE 1 i ZADANIE 2 
Załącznik nr 8  - Zdjęcie urządzenia zabawowego przeznaczonego d o demontażu i utylizacji. 

Załącznik nr 9 - Mapka – usytuowanie plaży   


