
Rzeszów: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 Rzeszowie przy ul. Miłej 
58 w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów – Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie, 
Ul. Miła 58, 35-314 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 748 38 60, faks 17 748 38 61. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp9.resman.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła podstawowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58 w ramach programu rządowego 
Radosna Szkoła. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres realizacji 
przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac : - prace niwelacyjne terenu, 
- prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyrównywaniu, korytowaniu pod nawierzchnie 
utwardzone, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnie amortyzujące , - wykonanie 
nawierzchni amortyzującej ,dostawa i montaż urządzeń zabawowych, - dostawa i montaż 
urządzeń uzupełniających ławki i kosz na śmieci - montaż tablic informacyjnych, - wykonanie 
ogrodzenia. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty tego samego rodzaju i zgodne z 

robotami wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 
45.11.27.00-2, 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach:  do 8 tygodni od daty zawarcia umowy 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI: NIE 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu 
robót budowlanych lub remontowych potwierdzających posiadanie niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia, których suma wartości wynosi 200 000,00 zł (brutto) , 
Uwaga : Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia uważane będą roboty polegające na wykonaniu 
placów zabaw o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem o wartości min. 
100 000 zł brutto każda . Zamówienia te powinny być poparte dowodami 
określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone . 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla potwierdzenia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Wykonawca winien wskazać 1osobę do pełnienia funkcji 
kierownika budowy legitymującą się uprawnieniami do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń lub posiadającą inne odpowiadające ww. tożsame uprawnienia 
wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień 
. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 



części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o Wzór formularza oferty (załącznik nr 1 
do siwz) oraz zawierać niżej wymienione załączniki: Załącznik Nr 1 - Kosztorys ofertowy 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik Nr 4 - a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , 
b. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych zgodnie z ppkt a 
dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik Nr 5 - Aktualne zaświadczenie 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 



odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. Załącznik Nr 6 - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 
i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnych z 
definicją zawartą w pkt. VI.2.1 s.i.w.z. z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wg 
podanego wzoru Doświadczenie w zakresie wykonawstwa. Załącznik Nr 8 - Dokumenty 
potwierdzające ,że roboty ,o których mowa w załączniku nr 7 Doświadczenie w zakresie 
wykonawstwa zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. Uwaga ; 1)Dowodem ,czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazującym, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone, zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów ,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231), jest poświadczenie, 
lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia . 2) W przypadku, gdy zamawiający jest 
podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w załączniku nr 7 zostały wcześniej 
j wykonane ,wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 
1. 3) w miejsce poświadczeń ,o których mowa w pkt 1 wykonawca może przedkładać 
dokumenty potwierdzające wykonanie robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i ich prawidłowe ukończenie ,określone w § 1 ust. 1 pkt.2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r . w sprawie rodzajów dokumentów ,jakie może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U Nr 226 ,poz.1817). Załącznik Nr 9 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia ,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
,doświadczenia i wykształcenia wg podanego wzoru Wykaz osób ,które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia wskazanych zgodnie z pkt. VI. 2.2. s.i.w.z. Załącznik Nr 10 - 
Oświadczenie Wykonawcy, że wykazane osoby w zał. nr 9 posiadają wymagane uprawnienia 
,jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z podanym wzorem 
Oświadczenie o kwalifikacjach technicznych Załącznik Nr 11 - Wykaz dokumentów 
zastrzeżonych, jako tajne. Objęte wykazem dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa Wykonawca zamieści w oddzielnej kopercie. Brak załącznika oznaczać 
będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Załącznik Nr 12* - Pisemne zobowiązanie 
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b, jeśli Wykonawca polega na spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty i podmioty oddają Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Załącznik Nr 13* - Pełnomocnictwo stosownie do postanowień zawartych w art. 23 ust. 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik Nr 14* - Lista podmiotów należących do tej 
samej co Wykonawca grupy kapitałowej ,o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień Publicznych - w przypadku przynależności do grupy kapitałowej. Załącznik Nr 15 
- karty techniczne urządzeń zabawowych, - certyfikaty urządzeń zabawowych o zgodności z 
PN-EN 1176 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchni wystawione przez jednostkę 
certyfikującą * jeżeli dotyczy 2. Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Wykonawca może zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które ze 



złożonych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy j.w. 3. Postanowienia w 
przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa 
w pkt. VIII . zał. nr 4, 5, 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: a.nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert b.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Jeżeli w 
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie ,w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument 
taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Wymagania 
ogólne dotyczące sporządzenia oferty 4.1) Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z 
wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta winna zawierać 
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i należy ją sporządzić na lub w 
oparciu o Formularz oferty. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów 
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione. 4.2) Dokumenty, 
o których mowa w pkt VIII.1.mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
Oświadczenia wykonawców (np. Nr .2,3 ) , pełnomocnictwo Wykonawców występujących 
wspólnie i ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę oraz pisemne 
zobowiązania podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (zał. nr 12) winny być 
przedłożone w oryginale 4.3) Ofertę składa się w formie pisemnej. 4.4) Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej. 4.5) Oferta powinna być napisana w 
języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, komputerze, 
długopisem) w 1 egzemplarzu. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy załączyć wraz z 
ich tłumaczeniem na język polski . 4.6) Oferta, załączniki, oświadczenia muszą być podpisane 
przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji 
nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenie dokumentu wskazującego 
osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4.7) Wszystkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie. 4.8) Wykonawcy 
ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od 
wyniku postępowania przetargowego. 4.9) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 4.10) 



Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty na własny koszt. Zamawiający na życzenie Wykonawcy umożliwi 
przeprowadzenie wizji lokalnej. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji 
lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 5. Postanowienia w przypadku złożenia 
oferty przez wykonawcę polegającego na zasobach innych podmiotów, o którym mowa w art. 
26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.1) Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. 5.2) Powołując się na spełnianie warunku udziału w postępowaniu 
przez inny podmiot, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym celu ma obowiązek 
przedstawić zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów stanowiące zał. 
nr 12 do oferty 5.3) Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać w 
szczególności, kto jest podmiotem przyjmującym zasoby ,przedmiot oraz zakres 
zobowiązania podmiotu trzeciego ,czego konkretnie dotyczy zobowiązanie i w jaki sposób 
będzie ono wykonywane oraz jakiego okresu zobowiązania dotyczy . 5.4) Kopie dokumentów 
dotyczących podmiotu ,na którego zasoby powołuje się wykonawca powinny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 6. Postanowienia w przypadku 
złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców, o których mowa w art. 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych 6.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.2) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, 
wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 6.3) Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych), ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub Uchwałę 
Wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 
865 k.c.). 6.4) Postanowienia specyfikacji dotyczące wykonawców występujących wspólnie 
stosuje się odpowiednia do wspólników spółki cywilnej 6.5) Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.6) Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty 
powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, 
załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą. 6.7) Kopie dokumentów i 
oświadczeń dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 
którego dokument lub oświadczenie dotyczy. 6.8) Oferta winna być sporządzona wg 
następujących zasad: - formularz oferty i załączniki nr 1, 2, 11, 13 Wykonawcy występujący 
wspólnie składają jako jeden łączny, podpisany przez pełnomocnika, - załączniki nr 3, 4, 5, 
6,14 winien pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie, - załączniki nr 7, 8, 9, 10 ,12 14 
,: Ponieważ oceniane będzie: łączny potencjał kadrowy i kwalifikacje, łączne doświadczenie 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, nie jest wymagane 
złożenie ww dokumentów przez wszystkich Wykonawców, lecz dokumenty te mają 
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykażą spełnienie 
tego warunku łącznie. 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a) Udzielenia 
Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, od wykonania których uzależniona 
jest realizacja umowy, b) Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, c) Zmiany przepisów 
prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany 
postanowień umowy, d) Sytuacji niezależnych od stron umowy. e) Gdy potrzeba 
wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej i prawnej f) 
Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmianę postanowień umowy w 
zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia 
poniższych okoliczności: - W przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w 
stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w 
podwykonawstwie. - W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy 
którego wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy. - W sytuacji, gdy wykonawca 
zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu składania ofert, zachodzi konieczność 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - W sytuacji zmiany lub 
rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 
dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu na dzień złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz 
udokumentować spełnienie tego warunku zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. VI.2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonując powyższych zmian wykonawca 
zadba o odpowiednie stosowanie regulacji umowy w zakresie podwykonawstwa oraz o 
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń za dotychczas wykonane zakresy robót. 2. 
Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, 
gdy: a) Wystąpią niekorzystne warunki pogodowe b) Wystąpią przeszkody natury prawnej 
lub technicznej. c)Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.sp9.resman.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła 
Podstawowa nr 9 , 35-314 Rzeszów, ul. Miła 58. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 24.07.2014 do godziny 08:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9, 35-314 Rzeszów, ul. 
Miła 58. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 
24.07.2014 r. o godz. 09:00  w Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58.     
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Ewa Iwanowicz, tel. 
17 748 38 60 

 IV.4.17) Czy 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 

 




