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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 5 225 000,00 EURO 
NR ZADANIA NR ZBP.271.1.6.2016 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Piława Górna  
W imieniu której działa Burmistrz Piławy Górnej 
ul. Piastowska 69 
58-240 Piława Górna  
nr telefonu 74/832-49-10 
nr fax 74/837-13-86 
strona internetowa  
e-mail: przetargi@pilawagorna.pl 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:  
Piotr Bahyrycz – Urząd Miasta w Piławie Górnej; 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
o ustalonej wartości zamówienia poniżej 5 225 000,00 euro.   

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ 
http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: 
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej 

Wspólny słownik zamówień CPV:   
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków   
45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów  sportowych 
45212222-8 Wyposażenie sali gimnastycznej 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45255600-5 Kanalizacja sanitarna i deszczowa zewnętrzna  
45231300-8 Przyłącza wodociągowe 
45330000-9 Roboty instalacyjne branży sanitarnej – przyłącze gazowe 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje:  
1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej o następujących parametrach technicznych: 

 Kubatura całkowita    – 12 561,55 m3, 
 Wysokość budynku     –        10,60 m, 
 Szerokość budynku     –        34,44 m,  
 Długość budynku       –        54,34 m, 
 Powierzchnia zabudowy   –   1 401,63 m2, 
 Powierzchnia użytkowa  –   1 643,95 m2. 

Budynek hali sportowej jest to budynek dwukondygnacyjny dobudowany do istniejącej szkoły podstawowej. 
Bryła wyższa, dwukondygnacyjna zawiera większość pomieszczeń, w tym między innymi pomieszczenia 
areny z widownią na antresoli, przykrytą dachem dwuspadkowym oraz niższą część przykrytą 
stropodachem płaskim zawierającą m.in. salę fitness i siłownię oraz pokój nauczycieli.  
Wykonanie kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego i hydrantowego. Wykonanie zewnętrznej 
instalacji gazowej  
2. Wyposażenie sali gimnastycznej 

1) Dostawa i montaż siedzisk trybun,  
2) Dostawa i montaż profesjonalnego zestawu do koszykówki, 
3) Dostawa i montaż zestawu do koszykówki treningowej, 
4) Dostawa i montaż profesjonalnego i treningowego zestawu do siatkówki wraz z wyposażeniem, 
5) Dostawa i montaż profesjonalnego stanowiska sędziowskiego, 
6) Dostawa i montaż wyposażenia do zestawu do tenisa, 
7) Dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej wraz z siatkami, 
8) Dostawa i montaż tablicy wyników wraz z zegarami na kosze 24 sek., 
9) Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych wysokość 250cm wraz z elementami mocującymi, 
10) Dostawa i montaż kotary grodzącej boisko na trzy części, 
11) Dostawa i montaż siatek ochronnych na ścianach szczytowych oraz na ścianie podłużnej, 
12) Dostawa i montaż szyny wraz z linami do wspinania (4 liny), 
13) Dostawa i montaż skrzyni gimnastycznej 5-częściowej z wózkiem, 
14) Dostawa i montaż kozła gimnastycznego pokrytego skórą z regulacją wysokości, 
15) Dostawa i montaż odskoczni wyczynowej, 
16) Dostawa i montaż równoważni gimnastycznej długość 5 m, 
17) Dostawa i montaż materacy gimnastycznych 200x120x5cm, 
18) Dostawa wózka na materace gimnastyczne 

3. Wyposażenie siłowni i fitness 
1) Dostawa i montaż wyposażenia – zestawu do siłowni ATLAS 
2) Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych wysokość 300 cm (33 pół ćwiczeń) wraz z elementami 

mocującymi, 
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3) Dostawa i montaż luster ściennych do sali fitness, 
4) Dostawa i montaż poręczy wzdłuż ścian, 
5) Dostawa i montaż zestawu nagłośnienia sali fitness – głośniki sprzęt audio TV z możliwością 

podłączenia do Internetu. 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także: 

1) Wykonanie instalacji teletechnicznej. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
1.1) Wykucie bruzd dla rur: RS47 na podłożu z betonu, 
1.2) Rury winidurowe o śr. 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym, 
1.3) Przewody kabelkowe wciągane do rur o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, 
1.4) Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu, 
1.5) Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze, 
1.6) Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2 - biegunowe, obciążalność 
w amperach/przerój przewodu do 10/2,5mm2 końcowe. 
2) Dostawę i montaż tablicy informacyjnej wykonanej zgodnie z projektem dostarczonym przez 

Zamawiającego. 
3) Uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie na składowisko wszelkich odpadów i gruzu po 

zakończeniu realizacji robót budowlanych. 
Uwaga. Dołączony do SIWZ Przedmiar stanowi jedynie materiały pomocniczy przy sporządzaniu oferty. 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych 

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie UZP pod nr 113403-2016 z dnia 30.06.2016r na stronie BIP 
http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu w dniu 19.09.2 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie realizowane będzie w terminie: Do dnia 31.07.2018r. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 spełniają 
warunki, dotyczące:  

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp.  

Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, że posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania.  

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.  
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub 
wykonuje minimum: 2 roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę hali sportowej lub 
widowiskowej i/lub obiektu użyteczności publicznej o konstrukcji podobnej do przedmiotu zamówienia o 
kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 i wartość minimum 6 000 000,00 zł brutto każda;  
Przez jedną robotę  budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub 
jednego zadania inwestycyjnego. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp.  

a) Potencjał techniczny. Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, że 
dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.  

b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.  
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, 
które posiadają wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo 
Budowlane, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi. Osoby kierujące robotami 
budowlanymi powinny być członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.  
Kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadającym łącznie: 

 wykształcenie wyższe techniczne, 

 aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W 
przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 
ze zm.); 

 minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót  (łącznie)  na stanowisku: 
kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.  
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 doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor 
nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy) polegających na nadzorowaniu robót co najmniej 1 
roboty budowlanej polegającej na budowie hali sportowej i/lub obiektu użyteczności publicznej o 
kubaturze min. 10 000 m3.  

Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych – posiadającym łącznie: 

 aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28  kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające  ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku 
wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze     zm.); 

 minimum 5 lata doświadczenia zawodowego (łącznie)w nadzorowaniu robót sieciowych 
elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: kierownik budowy lub inspektor 
nadzoru inwestorskiego.  

Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającym łącznie: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W 
przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w 
innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); 

 minimum 5 lata doświadczenia zawodowego (łącznie) w nadzorowaniu robót instalacyjnych   w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych na stanowiskach: kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji. 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.  

a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową na kwotę co najmniej 2 500 000,00 zł.   

b) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli posiada opłaconą polisę, a w 
przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia, w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w 
postępowaniu, kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 6 000 000,00 zł.  

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust.1 Ustawy Pzp.  
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust.2 Ustawy Pzp.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej 
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy. 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM  

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia 
wadium przetargowego w wysokości: 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) najpóźniej 
do: 14.07.2016r. do godz. 10.00 

1. Wadium należy wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy 
Zamawiającego:   

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 67 9527 0007 0042 6767 2000 0002 z zaznaczeniem: wadium 
przetargowe: Wykonanie robót budowlanych, zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej” 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert kwota wadium będzie znajdować  się 
na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę 
wadium. Kopia polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem 
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wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 

3. W przypadku wniesienia wadium przetargowego w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w Sekretariacie Urzędu  Miasta w Piławie 
Górnej, ul.  Piastowska 69, 58 - 240 Piława Górna. Kopię wniesionego wadium należy dołączyć 
do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, 
licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

4. W przypadku złożenie przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, gwaranta (banku 
lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna i bezwarunkowa, 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, albo  

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, albo 
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Ww. postanowienia stosuje się również do poręczeń.   
5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

6. Utrata wadium. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 

a) Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacje o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według 

niezmiennych przez cały czas postępowania kryteriów oceny ofert:  
Kryterium 1. Cena brutto  
Kryterium 2. Okres gwarancji 
 
 
Kryterium 1. Cena brutto  
Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:  
1) Oferta Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

otrzyma największą ilość punktów – 90.  
2) Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:  
          C n  

K c =  --------- x 90 pkt  
           C bo 

Gdzie:  
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto  
Cbo – cena brutto zaoferowana w badanej ofercie  
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.  
 
 
Kryterium 2. Okres gwarancji  
Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:  

1) Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą 
ilość punktów – 10.  

2) Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego 
wzoru:  
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          G bo 

KG =  --------- x 10 pkt  
             G n 

Gdzie:  
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
Gbo – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie  
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji  
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.  
 
Uwaga.  
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, za który zostanie przyznane 0 pkt. Maksymalny okres 
gwarancji to 60 miesięcy, za który zostanie przyznane 10 pkt.  
Jeżeli Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy lub dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma 0 
pkt, a w umowie zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.  
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego okresu gwarancji otrzyma 0 pkt, a w umowie 
zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy 
Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną zsumowane wg. 
następującego wzoru:  
K = KC + KG  
O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu 
punktów uzyskanych w kryteriach oceny.  
2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z niższą ceną (zgodnie z art. 91 ust. 4 Pzp).  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w Pzp, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru tj. otrzyma najwięcej punktów.  

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki 
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1. 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Oferty należy składać do dnia 02.08.2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20 I piętro 
lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69,                      
58-240 Piława Górna. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, udzielanie zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu 
tego samego rodzaju zamówień i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, a wynikającą z 
zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy 

Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów. 
Zamówienia nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
 

Burmistrz Piławy Górnej 
(-) Zuzanna Bielawska 


