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W przypadku stolarki okiennej klasa szklenia P2 - szklo
wewnEtrz pomieszczenia chroniqc u2ytkownik6w.
Dla drzwi z uwagi na bezpo6redni kontakt u2ytkownik6w
bezpieczne - obustronnie.

Kolbuszowa, dnia 6 maja 2020 r.

laminowane powinno znajdowad siq od

nale2y zastosowai szklo laminowane /

Wszyscy Wykonawcy
WyjaSnienia i Modyfikacja tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawla llw Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1w Kolbuszowej, w tym:
Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach

zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawla llw Kupnie.
Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole

Podstawowej nr 1w Kolbuszowej
Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budowq pilkochwyt6w przy

Szkole Podstawowej nr 1w Kolbuszowej.

Ogloszenie w Biuletynie Zam6wief Publicznych nr 532861-N -2O2O z dnia 2020-04-21r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dziatajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zam6wief publicznych (t.1. Oz. U. z2OL9 r. pot.7843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Obor6c6w Pokoju 2L,36-!00 Kolbuszowa, przekazuje tre56 zapytad wraz z wyjaSnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy szyby bezpieczne klasy P2 majq byi zastosowane tylko od 6rodka, czy r6wnie2 od strony zewnqtrznej
(od ulicy)?
Odpowiedi na pytanie nr 1:

Pytanie nr 2:

Nie ma koniecznoSci hartowania szyb bezpiecznych klasy P2,gdy| majq one foliq antywtamaniowq w
6rodku, kt6ra zabezpiecza w przypadku zbicia. Prosimy o wykre6lenie zapisu ,,szklo hartowane" i

zastqpienie go zapisem,,szklo laminowane klasy P2".
Odpowiedi na pytanie nr 2:

W przypadku okien dopuszcza siq zastosowanie szklenia wylqcznie laminowanego od wewnEtrz
pomieszczenia.

W przypadku drzwi i na6wietli bocznych do wysoko6ci 2m nale2y zastosowai szklo laminowane z szybq
hartowanq zlokalizowanE po stronie zewnqtrznej (takie rozwiqzanie pozwoli na zmniejszenie ryzyka
skaleczenie w przypadku uszkodzenia szyby ijest podyktowane 5rodkami bezpieczefstwa).
Dla naSwietli powy2ej wysoko6ci monta2u 2m nale2y zastosowai szklo laminowane obustronnie z uwagi
na brak bezpoSredniego kontaktu.

Pytanie nr 3:
Proszq o podanie jakq kwotq Zamawiajqcy zamierza przeznaczye na przedmiotowe zadanie.
Odpowiedi na pytaniew nr 3:
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Zgodnie a art.86 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wief publicznych (t.j. Dz. U. z
20L9 r. poz. 1843) bezpo6rednio przed otwarciem ofert zamawiajqcy poda kwotq, jakE zamierza
przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia.

Pytanie nr 4:
SIWZ i opis rob6t odnosi siq jedynie do boiska wiblofunkcyjnego natomiast przedmiar podaje w poz. 1.1
odnosi siq do 2 boisk tj. boiska wielofunkcyjnego o pow. 1056.00 m2 i boiska do siatk6wki o pow. 247.50
m2, co daje lqcznie pow. 1303.50 m2 i kolejne pozycje dotyczqce rob6t w zakresie podbudowy
i wykonania nowej nawierzchni z trawy sztucznej r6wnie2 odnoszq siq do pow. 1303.50 mz.
Proszq o potwierdzenie, 2e zakres robot jest zgodny z przedmiarem rob6t i odnosi siq do dw6ch boisk
a nie tylko boiska wielofunkcyjnego.
Odpoiedi na pytanie nr 4:
Tak

Pytanie nr 5:
Przedmiar rob6t w poz. 1.1 podaje w opis istniejqcej nawierzchni z trawy sztucznej jednak nie podaje
istotnych informacji majqcych wplyw na koszty jej utylizacji.
Wnosimy o podanie danych istniejqcej nawierzchni sportowej obu boisk:
- ciq2aru samej trawy sztucznej na 1 m2.

- ilo6ciwypelnienia z piasku kwarcowego na 1m2.
- ilo6ciwypelnienia z granulatu gumowego na 1 m2.

Odpowiedf na pytanie nr 5:
Boiska byly ekspoatowane przez kilkana6cie lat i trudno jedznoznacznie okresli6 uklad warstw
po uplywie czasu. Natomiast w momencie realizacji mialo nastepujace warstwy: trawa syntetyczna
polietylenowa o dlugo6ciwl6kna 32mm, wypelnienie piaskiem krzemowym igranulatem gumowym.

Pytanie nr 6:

lnformujemy, 2e aktualnie koszty utylizacji odpad6w z nawierzchni syntetycznych bardzo wzrosly
w stosunku bo cen z zeszlego roku.
Ze wzglqdu na nieuczciwe praktyki niekt6rych wykonawc6w polegajqce na nie przekazywaniu
material6w z rozbi6rki do utylizacji, wnosimy o prowadzenie wymogu, 2e wykonawca jest zobowiqzany
przedstawii Zamawiajqcemu stosowny dokument z utylizacji calego materiatu z rozbi6rki nawierzchni
pu boiska tj. trawa sztuczna ijej wypelnienie.
W przeciwnym wypadku mo2e doj56 do nieuczciwej konkurencji popruez celowe nie uwzglqdnienie
przez potencjalnego wykonawcq kosztu utylizacji w ofercie.
Odpowiedi na pytanie nr 6:
Wykonawca powinien dosta rczyi inwestorowi ka rtq przekaza nia od pad u.

Pytanie nr 7
SIWZ podaje wymagania dot. zdolnoSci zawodowej w zakresie kierownika budowy:
,,) Kierownik budowy - bronio konstrukcyjno-budowlana - 7 osoba -
wymagania:
Osoba ta musi posiadoi uprownienia budowlone do kierowonia robotami budowlonymiw specjatnoici
ko n st r u kcyj n o- b u d ow I o n ej - be z og r o n i cze ri".
Naleiy obiektywnie stwierdzid, 2e do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma konieczno5ci
zatrudniania kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami bez ogranicze6.
lnformujemy,2e analogiczne zam6wienia realizowane sE z kierownikiem budowy o rob6t posiadajqcego
uprawnienia nie posiadajqce klauzuli,,bez ogranicze(l".
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W zwiqzku z powy2szym wnosimy o dopuszczenie uprawnieri kierownika budowy i rob6t jak w SIWZ bez
sformulowania ,,bez ograniczefi" .

Odpowiedi na pytanie nr 7:
W przypadku zadania L oraz 2 roboty budowlanane bqdq realizowane na obiektach o kubaturze
przekraczajqcej 1000m3 i dla tych zakres6w utrzymujemy konieczno5d ich realizowania pod
kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje, w tym wypadku kierownika budowy
z upawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci konstrukcyjno-budowlanej -
bez ograniczefi.
Dla zadania nr 3 z uwagi na realizowanie zakresu rob6t poza obiektem kubaturowym dopuszcza siq do
kierowania budowq osobq z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
konstru kcyjno-budowla nej - m inim um w ogra niczonym za kresie.

Pytanie nr 8
SIWZ podaje ,,przedmior mo chorokter pomocniczy" oraz przyjmuje wynagrodzenie ryczaltowe a mimo
to podaje w 10.12:
Do wypelnionego i podpisonego formularza oferty noleiy dolqczyC:
c) Kosztorys Ofertowy zawierajqcy: tabelq element6w scolonych - Rozdzial ttt SIWZ.
Oraz
Przed podpisoniem umowy na przyznane zam6wienie wykonawco:
b) przedtoiy Kosztorys Ofertowy zawierajqcy: tabelq element6w scolonych oraz
kosztorys uproszczony, noklody robocizny, moterial6w i sprzqtu oroz norzuty -
Rozdzial lllSIWZ.
Zwracamy uwage, 2e przy wynagrodzeniu ryczaltowym praktycznie kosztorys (w jakiejkolwiek formie)
jest zbqdny.
lnformujemy, 2e do prawidlowego przygotowania tabeli element6w scalonych i naklad6w RMS
konieczne jest wykonanie kosztorysu metodq szczeg6lowq (tzw. kosztorys szczeg6lowy).
Nale2y obiektywnie stwierdzid, 2e brak udostqpnionego przedmiaru rob6t z RMS lub kosztorysu
nakladczego uniemo2liwia przygotowanie kosztorysu metodq szczeg6lowq a co za tym idzie
przygotowania zestawied dotyczqcych RMS.

Kosztorys nakladczy musi mied wszystkie pozycje znormalizowane wg KNR bez pozycjijak kalkulacja
indywidualna (przedmiar poz. L.L,2.5-2.9l,i AW (przedmiar poz. L.4, L.L3ll.
Wykonawca nie mo2e tworzyi kosztorysu nakladczego poniewa2 jego rolq jest wycena rob6t a nie
odpowiednie ich przedmiarowanie - to zadanie kosztorysanta, kt6ry wykonuje na zlecenie
zamawiajqcego kosztorys inwestorski i nakladczy.
Je5li Zamawiajqcy podtrzymuje wynagrodzenie ryczaltowe to wnosimy o rezygnacjq z wymogu
dotyczqcego przedstawienia kosztorysu ofertowego na ja kim kolwiek eta pie.
JeSli jednak Zamawiajqcy podtrzyma wym6g dolqczenia do oferty lub przed podpisaniem umowy
kosztorysu ofertowego to wnosimy o rezygnacjq z dodatkowych wymagaf tj. tabela element6w
scalonych, naklady robocizny, material6w isprzqtu oraz narzuty.
Je6li jednak mimo ww. argument6w Zamawiajqcy wymaga przedstawienia zbiorczego zestawienia
robocizny, materiat6w i sprzqtu wrazz cenamito niezbqdne jest udostqpnienie przedmiaru z nakladami
RMS lub kosztorysu naktadczego z RMS niezbqdnego do przygotowania kosztorysu szczeg6lowego, o co
wnosimy w takim wypadku.
Odpowiedi na pytanie nr 8:
Zamawiajacy informuje, 2e pomimo ryczaltowego charakteru zam6wienia wymagany kosztorys jest
niezbqdny do prawidlowej realizacji zam6wienia:
- tabela elementdw scalonych na etapie wyboru ofert w celi np. oceny raZoco niskiej ceny
- kosztory uproszczony, naklady robocizny, material6w i sprzqtu oraz narzuty np. w przypadku zmiany
umowy (S 1+ ust L pkt.74,t7 istotnych postanowiefi umowy dla zadaf od 1-3).
Zamawiajqcy nie dokonuje zmian wymagari w w/w zakresie
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Pytanie nr 9:

Projekt umowy 5 10 pkt l podaje m.in.:
7. Wv ko n aw ca zo plo c.i Zq m ow i o i a ce m u ko rv u m ow n e :

1) zo opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreilonym w g 2 ust. 1 powstole z
przyczyn tkwiqcych po stronie Wykonawcy, w wysokoici 0,7% wynogrodzenia umownego
brutto, za koidy rozpoczqty dziefi op6inienia,

2) za opdinienie w usuniqciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaroncji
i rqkojmi-za wody - w wysokoici 0,7% wynogrodzenio umownego brutto, za koidy rozpoczqty
dzieri op6inienio liczonego od dnia wyznoczonego na usuniqcie wod,

Wnosimy o zmianq ww. zapisu projektu poprzez zastqpienie sl6w,,op6inienief a" na ,,zwlokqfi".
Zmiana ta spowoduje czytelnq ocene odpowiedzialno6ci wykonawcy za niedotrzymanie
termin6w.
Odpowiedi na pytanie nr 9:
Zamawiajacy modyfikuje tre5i $ 10 pkt 1 ust 1 i 2 w nastqpujqcy spos6b:
1.Wv ko n ow ca z o pl a ci Za m aw i o i o ce m u ko rv u m ow n e :

1) za zwlokq w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreilonym w 5 2 ust. 7 powstale z
przyczyn tkwiqcych po stronie Wykonowcy, w wysokoici 0,1% wynogrodzenia umownego
brutto, za koidy rozpoczQty dziefi zwloki,

2) za zwlokq w usuniqciu wod stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gworancji
i rqkojmi zo wady - w wysokoici 0,7% wynagrodzenio umownego brutto, za kaidy rozpoczqty
dziefi zwloki liczonego od dnio wyznaczonego no usuniqcie wod,

Pytanie nr 10:
SIWZ i projekt umowy podajq sprzeczne zapisy dotyczqce cesji wierzytelno6ci na osoby trzecie.
SIWZ podaje:

3.23. Zamawiajqcy nie wyroia zgody na
w cze i ni ej szej zg ody Zo m aw i aj qce g o.

Projekt umowy podaje:
Wykonowco nie moie przenieii na osoby

niniejszej umowy od Zamowiajqcego.
Wnosimy o stosownE korektq i wprowadzenie w projekcie umowy zapisu jak podaje SIWZ.

Odpowiedi na pytanie nr 10:
Zamawiajqcy modyfikuje 3.23 lnstrukcji dla Wykonawc6w w nastqpujqcy spos6b:
Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na dokonanie cesji wierzytelno6ci z niniejszej umowy bez wcze5niejszej
zgody Zamawiajqcego.

Pytanie nr 11:
Proszq o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy udostepnil calq dokumentacjq projektowq, technicznq
niezbqdnq do wykonania przedmiotu zam6wienia oraz 2e dokumentacja ta jest kompletna i

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunk6w realizacji zam6wienia, za5 brak jakichkowliek
dokument6w istotnych dla oceny warunk6w realizacji lnwestycji nie obciq2a Wykonawcy.
Odpowiedi na pytanie nr 11:
Materialy do zgloszenia na zadaniu nr 3 uzupelnia siq o nastqpujace zalqczniki graficzne (omylkowo
zamieszczono wytacznie opis):
Zadanie nr 3 zat. Al.pdf
Zadanie nr 3 zal. PZT.pdf

dokonanie cesji wierzytelnoici z niniejszej umowy bez

trzecie wierzytelnoici przyslugujqcej mu no podstawie
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Zamawiajacy o6wiadcza, 2e udostepnil calq dokumentacjq projektowq, technicznq niezbqdnq do
wykonania przedmiotu zam6wienia, dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunk6w realizacji zam6wienia.

Pytania do zadania nr 1 - na wymianq stolarki okiennej i drzwiowej w sali Gimnastycznej w w
pomieszczeniach zaplecza sportowego w szkole Podstawowej im. Jana Paw la llw Kupnie .

Pytanie 1:

W jakiej formie nale2y sktadai Vadium w przypdku innym ni2 pieniq2nym.

Ofertq nale2y skladai wylqcznie w formie papierowej,w pkt 10.12 jest zapis 2e do oferty nale2y dolqczye
dow6d wplaty Vadium , natomiast w pkt. 9.3 jest zapis 2e nale2y skladai w oryginael w formie
elektronicznejzzastrzeieniem i2 bqdzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym os6b
upowa2nionych przez wystawce gwarancji/porqczenia do jego wystawienia .

Odpowiedi na pytanie nr 1:

Wszystkie dokumenty nale2y zlo|y(w papierowej formie pisemnej. Zamawiajqcy modyfikuje tre6i SIWZ
przez usuniqcie pkt 9.3 lnstrukcjidla Wykonawc6w.

Pytanie nr 2:

Kt6ry zalqcznik Nr 5 ( o grupie kapitalowej) jest wlaSciwy dla zadania nr 1
W wykazanym zalqczniku w opisie jest zadania Nr l jest prawdopodobnie przytoczona nazwa innego
zadania:Nadbudowa budynku PKP ...

Odpowiedi na pytanie nr 2:
Zalqcznik o nazwie -Zal_S o6wiadczenie grupa kapitatowa -zat 1
W zatqczeniu niniejszej modyfikacji

Pytanie nr 3:

Czy zataczniki Nr 1 do oferty i zalacznik Nr 2 do oferty winny byi zlo2one z ofertq jak nazwa wskazuje ,
czy jest to zalacznik SIWZ i nalezy go skladad na wezwanie Zamawiajacego dopiero po wyborze oferty.
Odpowiedi na pytanie nr 3:
Zalqcznik nr L i zalqcznik nr 2 do oferty sklada siq na wezwanie.

Pytanie nr 4:
Czy okna na Saligimnastycznej o symbolu 0L5 i 016 nie majE by6 wyposa2one w otwieracze z poziomu
podlogi.
W opisu na zestawieniu okien , okna te nie sa wyposa2one w otwieracze z poziomu podlogi.
Okno O15 majq l dolnq kwatere uchylnq
Okna 016 maja 1 dolnq i 1g6rnq kwatere uchylnq

Odpowiedi na pytanie nr 4:
Okna O15 i016 zlokalizowane sq w saligimnastycznej.
Lokalizacja okna O15 na niskiej wysokoici za drabinkami pozwala na jego uchylanie bez koniecznoSci
montaiu systemu.
Okno 016 powinno byi wyposa2one w system uchylania g6rnej i dolnej kwatery z poziomu dolnych
(przeciwleglych) naro2nik6w ramy okiennej .

Modyfikuje tre56 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego:
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Dotyczy zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3

Przed modyfikacjq Po modyfikacji
lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I SIWZ

Pkt. 3.23

Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na dokonanie
cesji wierzytelno6ci z niniejszej umowy bez
wczeSn iejszej zgody Za mawiajqcego.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdziat I SIWZ

Pkt. 3.23

Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na dokonanie
cesji wierzytelnoSci z niniejszej umowy.

lnstrukcja dla Wykonawc6w -Rozdzial I SIWZ
Punkt. 6.1.3.1
Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub os6b
skierowanych przez wykonawcq do realizacji
zam6wienia.

Wykonawca spelni ten warunek udzialu w
postqpowaniu, je2eli wyka2e, 2e dysponuje
nastqpujqcymi osobami:

Kierownik budowy - brania konstrukcyjno-
budowlana - 1 osoba -wymagania:
Osoba ta musi posiadai uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej - bez
ogranicze6, w zakresie wystarczajqcym do
realizacji niniejszego przedmiotu zam6wienia
wydane zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. oz. U. z 2079 poz. tL86 z

poin. zm.) oraz Rozporzqdzeniem Ministra
lnwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).
albo odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia
budowlane, kt6re zostaly wydanej na podstawie
wcze$niej obowiqzujqcych przepis6w, kt6re
pozwalai bqdq na pelnienie funkcji Kierownika
Budowy w zakresie niniejszego zam6wienia.

Osoba ta musi posiadai minimum 3-letnie
doiwiadczenie. llo5i lat do6wiadczenia nale2y
liczyd od daty wystawienia uprawnief o
konstru kcyjno-bud owla nej.

lnstrukcja dla Wykonawc6w -Rozdziat I SIWZ
Punkt. 6.1.3.1
Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub os6b
skierowanych przez wykonawcq do realizacji
zam6wienia.

Wykonawca spelni ten warunek udziatu w
postqpowaniu, je2eli wyka2e, 2e dysponuje
nastqpujqcymi osobami:

Kierownik budowy - brania konstrukcyjno-
budowlana - 1 osoba -wymagania:
Osoba ta musi posiadai uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w
specja! noSci konstru kcyjno-budowlanej
- bez ograniczef - zadanie nr 1 i zadanle nr 2,

- minimum w ograniczonym zakresie - zadanie
nr3
w zakresie wystarczajqcym do realizacji
niniejszego przedmiotu zam6wienia wydane
zgodnie z ustawE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. LL86 z p6in,
zm.) oraz Rozporzqdzeniem Ministra lnwestycji i

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2Ot9 r, w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831). albo
odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia
budowlane, kt6re zostaly wydanej na podstawie
wczeSniej obowiqzujqcych przepis6w, kt6re
pozwalai bqdq na pelnienie funkcji Kierownika
Budowy w zakresie niniejszego zam6wienia.

Osoba ta musi posiada6 minimum 3-letnie
do6wiadczenie. llo56 lat do6wiadczenia nale2y
liczyi od daty wystawienia uprawnief o
konstru kcyj no-budowla nej.

lnstrukcja dla wykonawc6w - Rozdziat I SIWZ
Pkt. 9

L. Wymagania dotyczqce wadium
L. Zamawiajqcy 2qda od wykonawc6w

lnstrukcja dla wykonawc6w - Rozdzial I SIWZ

Pkt.9

Wymagania dotyczqce wadium
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wniesienia wadium przed uplywem terminu
skladania ofert w kwocie:
Zadanie nr 1: 2.000,00 zl
Zadanie nr 2: 4.000,00 zl
Zadanie nr 3: 4.500,00 zl

Zamawiajqcy przyjmuje, 2e pomimo faktu i2

wadium nie zostalo wymienione w art. 10a ust. 5
Pzp, to z art. 10a ust. 1 Pzp wynika, 2e wszelka
komunikacja miqdzy zamawiajqcym, a

wykonawcami (w tym tei przekazanie wadium)
ma miei formq elektronicznq.

W zale2no6ciod wyboru wykonawcy, wadium
mo2e byi wnoszone w jednej lub kilku
nastqpujqcych formach :

a) Pieniqdzu

Wadium wniesione w pieniqdzu nale2y
wplacii przelewem na nastqpujqcy rachunek
Zamawiajqcego: Bank Sp6tdzielczy w
Kolbuszowej nr rachunku 20 9180 0008 2001
0001 7792 0001 w terminie zapewniajqcym
jego wplyw na wskazane konto przed

terminem skladania ofert. Kopie dowodu
wplatv nale2v dolaczvd do ofertv.
Za termin wniesienia wadium w pieniadzu

uwa2a sie date uznania 6rodk6w na koncie
Zamawiaiacego.

b) porqczeniach bankowych lub
porqczeniach sp6ldzielczej kasy
oszczqdnoSciowo-kredytowej, z tym 2e

porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem
pieniq2nym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) porqczeniach udzielanych przez

podmioty, o kt6rych mowa w art.6 b

ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsiqbiorczoSci.

Wadium wnoszone w formie
gwarancji/porqczenia musi:

obejmowai caly okres zwiqzania ofertq.
obejmowai odpowiedzialnoSi za

wszystkie przypadki powodujace utratq
wadium przez Wykonawce, okreSlone w
art.46 ust.4a i5 ustawy Pzp.

9.l.Zamawiajqcy iqda od Wykonawc6w

wniesienia wadium przed uptywem terminu
skladania ofert w kwocie:

Zadanie nr 1: 2.000,00 zl

Zadanie nr 2: 4.000,00 zl

Zadanie nr 3: 4.500,00 zl

9.3 W zale2no6ci od wyboru wykonawcy,

wadium mo2e byi wnoszone w jednej lub

kilku nastqpujqcych formach:

1) Pieniqdzu

Wadium wniesione w pieniqdzu nale2y wplacid
przelewem na nastqpujqcy rachunek

Zamawiajqcego: Banku Sp6ldzielczym w
Kolbuszowej nr rachunku 20 9180 0008 2001

OOOL7792 0001 w terminie zapewniajqcym jego

wplyw na wskazane konto przed terminem

skladania ofert. Kopie dowodu wplatv naleZv

dolaczv6 do ofertv.

Za termin wniesienia wadium w pieniadzu

uwa2a sie date uznania Srodk6w na koncie

Zamawiaiaceso.

2) porqczeniach bankowych lub

porqczeniach sp6ldzielczej kasy

oszczqdnoSciowo-kredytowej, z tym, ie
porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem

pieniq2nym (oryginal);

3) gwarancjach bankowych (oryginal);

4l gwarancjach ubezpieczeniowych

(oryginal);

5) porqczeniach udzielanych przez

podmioty, o kt6rych mowa w art.6b ust.S

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U. z 2016 r. poz.

3s9 tj.) (oryginat).

Wadium wnoszone w formie
gwarancji/porqczenia musi:

obejmowai caly okres zwiqzania ofertq.

obejmowad odpowiedzialnoS6 za

wszystkie przypadki powodujqce utratq
wadium przez Wykonawcq, okreSlone w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
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Dokument w formie gwarancji /porqczenia
winien zawiera6 stwierdzenie, 2e na ka2de
pisemne 2qdanie zamawiajqcego wzywajqce do
zaptaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu
nastqpuje jego bezwarunkowa wyplata w pelnej
wysokoSci bez jakichkolwiek zastrze2e6.

Gwarancja/porqczenie musi byd podpisane przez

upowa2nionego (upetnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta/Porqczyciela. Podpis
winien by6 sporzqdzony w spos6b umo2liwiajqcy
jego identyfikacjq np. zlo2ony wraz z imiennq
pieczqtkq lub czytelny (z podaniem imienia i

nazwiska).

W przypadku wnoszenia wadium w innych ni2
pieniqdz, pozostalych dopuszczalnych
formach (okreSlonych w pkt ,,b" , ,c" , d", ul"l
Zamawiajqcy wymaga zloienia wraz z ofertq
oryginalu dokumentu w formie elektronicznej
na zasadach okre6lonych w SIWZ z

zastrze2eniem, i2 bqdzie on podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
os6b upowa2nionych przez wystawcQ
gwarancji/porqczenia do jego wystawienia.
Zamawiajqcy wymaga zto2enia dokumentu
wadium w formie elektronicznej na zasadach
okreSlonych w SIWZ tak2e w przypadku, gdy
wadium nie jest wnoszone przez
Wykonawcq, np. wadium wniesie osoba
trzecia w imieniu wykonawcy lub gwarancjq
przeSle do Zamawiajqcego bezpo5rednio
Gwarant/Porqczyciel.
Beneficjentem wadium wnoszonego w innej

formie ni2 w pieniqdzu jest:
Gmina Kolbuszowa, ul. Obro6c6w Pokoju
2L,36-LOO Kolbuszowa.

Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa2nieniu
postqpowania, z wyjqtkiem wykonawcy,
kt6rego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrze2eniem art. 46 ust.
4a. ustawy PZP.

Zgodnie z w/w artykutem Zamawiajqcy I 9.5
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je2eli

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP,

Dokument w formie gwarancji /porqczenia
winien zawierai stwierdzenie, 2e na kaide

pisemne 2qdanie zamawiajqcego wzywajqce do

zaplaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu

nastqpuje jego bezwarunkowa wyplata w pelnej

wysokoSci bez jakichkolwiek zastrze2e6.

Gwarancja/porqczenie musi by6 podpisane przez

upowa2nionego (upelnomocnionego)

przedstawiciela Gwaranta/Porqczyciela. Podpis

winien byd sporzqdzony w spos6b umo2liwiajqcy
jego identyfikacjq np. zlo2ony wraz z imiennq
pieczqtkq lub czytelny (z podaniem imienia i

nazwiska).

9.4 Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim

wykonawcom niezwlocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewa2nieniu

postqpowania, z wyjqtkiem wykonawcy,

kt6rego oferta zostala wybrana, jako

naj ko rzystn i ejsza, z za strze2e n ie m a rt. 46 ust.

4a. ustawy PZP.

9.5 Zgodnie z w/w artykulem Zamawiajqcy

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je2eli

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP,

z ptzyczyn le2qcych po jego stronie, nie zlo2yl

oSwiadczeri lub dokument6w
potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,

oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust.

1 ustawy PZP , pelnomocnictw lub nie

wyrazil zgody na poprawienie omylki, o
kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

PZP, co spowodowalo brak mo2liwo6ci

wybrania oferty zlo2onej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej.

Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiajqcy zwraca

wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w
sprawie zam6wienia publicznego oraz
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z przyczyn le2qcych po jego stronie, nie zlo2yl
o6wiadczei lub dokument6w
potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych
mowa w art. 25 ust. L ustawy PZP ,

o5wiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy PZP, pelnomocnictw lub nie wyrazil
zgody na poprawienie omytki, o kt6rej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co

spowodowalo brak mo2liwoSci wybrania
oferty zlo2onej przez wykonawcq jako
najkorzystniejszej.

Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiajqcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w
sprawie zam6wienia publicznego otaz
wniesieniu zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy, je2eli jego wniesienia
2qdano.

Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadium na

wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal ofertq
przed uplywem terminu skladania ofert.

Zamawiajqcy 2qda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcq, kt6remu
zwr6cono wadium na podstawie art.46 ust. 1

ustawy PZP, je2eli w wyniku rozstrzygniqcia
odwolania jego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie okre6lonym przez zamawiajqcego.

Je2eli wadium wniesiono w pieniqdzu,
zamawiajqcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego,
na kt6rym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniqdzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcq.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda

numeru konta na kt6re nale2y zwr6cii
wadium wniesione w pieniqdzu, Zamawiajqcy
dokona zwrotu wadium na konto, z kt6rego
dokonano wniesienia wadium. Wykonawca
ponosi pelne konsekwencje wynikajqce z

pomylek w podaniu numeru konta.
Zamawiajqcy prosio wpisanie numeru konta.

wniesieniu zabezpieczenia nale2ytego

wykonania umowy, je2eli jego wniesienia

2qdano.

9.7 Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadium

na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal ofertq
przed uplywem terminu sktadania ofert.

9.8 Zamawiajqcy 2qda ponownego wniesienia

wadium przez wykonawcq, kt6remu

zwr6cono wadium na podstawie art. 46 ust.

1 ustawy PZP, jeieli w wyniku rozstrzygniqcia

odwolania jego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie okre6lonym przez

zamawiajqcego.

9.9 Jeieli wadium wniesiono w pieniqdzu,

zamawiajqcy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajqcymi z umowy rachunku

bankowego, ro kt6rym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz

prowizji bankowej za przelew pieniqdzy na

rachunek bankowy wskazany przez

wykonawcq.

9.10W przypadku, gdy Wykonawca nie poda

numeru konta na kt6re nale2y zwr6ci6

wadium wniesione w pieniqdzu,

Zamawiajqcy dokona zwrotu wadium na

konto, z kt6rego dokonano wniesienia

wadium. Wykonawca ponosi pelne

konsekwencje wynikajqce

z pomylek w podaniu numeru konta.

Zamawiajqcy prosio wpisanie numeru konta

w nastqpujqcym formacie: XX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX.

9.ll Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, je2eli wykonawca, kt6rego oferta

zostata wybrana:
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11. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, je2eli wykonawca, kt6rego oferta
zostala wybrana:

1) odm6wit podpisania umowy w sprawie
zam6wienia publicznego na warunkach
okre5lonych w ofercie;

2) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia
na le2ytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia
publicznego stalo siq niemo2liwe z

ptzyczyn le2qcych po stronie wykonawcy.

1) odm6wil podpisania umowy w sprawie

zam6wienia publicznego na warunkach

okreSlonych w ofercie;

2) nie wni6st wymaganego zabezpieczenia

nale2ytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia
publicznego stalo siq niemo2liwe z przyczyn

le2qcych po stronie wykonawcy

lstotne postanowienia umowy - Rozdzial V SIWZ

5 14 ust 1, pkt. 1

Wv kon awco za plo ci Za m aw i o i o ce m u ka rv
umowne:
za op6inienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w terminie okreilonym w I 2 ust. 7 powstole z
przyczyn tkwiqcych po stronie Wykonowcy, w
wysokoici 0,7% wynogrodzenio umownego
brutto, zo koidv rozpoczetv dziefi opdinienio

lstotne postanowienia umowy - Rozdzial V SIWZ

5 14 ust 1, pkt. L

Wvkonawco zaplaci Zamawiaiacemu korv
umowne:
zo zwlokg w wykononiu przedmiotu umowy w
terminie okreilonym w I 2 ust. 7 powstole z
przyczyn tkwiqcych po stronie Wykonowcy, w
wysokoici 0,7% wynagrodzenia umownego
brutto, zo kaidy rozpoczqty dzieri zwloki,

lstotne postanowienia umowy - Rozdzial V SIWZ

5 14 ust 1, pkt.2
Wvkonawca zaptaci Zamowiaiqcemu kory
umowne:
zo opdinienie w usuniqciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gworancji
i rqkojmi za wody - w wysokoici 0,7%

wynogrodzenio umownego brutto, za kaidy
rozpoczqty dziefi op6inienio liczonego od dnia
wyznoczoneqo na usuniecie wad

lstotne postanowienia umowy - Rozdzial V SIWZ

5 14 ust 1, pkt. 2
Wv konowco za placi Za m owi o i o ce m u ka rv
umowne:
zo zwlokq w usuniqciu wod stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji
i rqkojmi za wady - w wysokoici 0,7%

wynagrodzenio umownego brutto, zo kaidy
rozpoczety dzieri zwloki liczonego od dnia
wyznoczoneqo na usuniecie wod

lnstrukcja dla wykonawc6w - Rozdziala I SIWZ

Pkt. 10.16
Opieczqtowanq kopertq lub inne opakowanie
ofertq na le2y zaadresowa6:

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrofc6w Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa

oraz opisai:
Oferta na zadanie pn.:

Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i

d rzwiowej w sali gimnastycznei
iw pomieszczeniach zaplecza sportowego w

Szkole Podstawowej im. Jana Pawla llw
Kupnie.

lub

Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z
zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole

Podstawowej nr 1w Kolbuszowei

lnstrukcja dla wykonawc6w - Rozdziala I SIWZ

Pkt. 10.16
Opieczqtowanq kopertq lub inne opakowanie
ofertq na le2y zaadresowai:

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrofc6w Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa

oraz opisai:
Oferta na zadanie pn.:

Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i

d rzwiowej w sali gimnastycznej
iw pomieszczeniach zaplecza sportowego w

Szkole Podstawowej im. Jana Pawla llw
Kupnie.

lub
Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznei wraz z

zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole

Podstawowej nr 1w Kolbuszowej



GminaRolbuszowa
ul, Obroficiw Pokoiu zt,

36-t o o Kolbuszow a, w oi, P odkorpackie

lub
Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska

wielofunkcyjnego wraz z budowq
pilkochwyt6w przy Szkole Podstawowej nr 1w

Kolbuszowej.

Nie otwiera6 przed: 11.05.2020 r. godz. lQ 15

OFERTE NA KAzDE ZADANT NATEZY ZLO?YEW

lub
Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska

wielofunkcyjnego wraz z budowE
pilkochwyt6w przy Szkole Podstawowej nr 1w

Kolbuszowej.

Nie otwierad przed: 13.05.2020 r. godz. 1Q 1!

OFERTE NA KAzDE ZADANI NATEZY ZLO?YEW
OSOBNEJ KOPERCIE. OSOBNEJ KOPERCIE.

lnstrukcja dla wykonawc6w - Rozdziata I SIWZ
Pkt. 11.1

Oferty na poszczeg6lne zadania nale2y zloiyi w
Urzqdzie Miejskim
w Kolbuszowej, ul. Obrofc6w Pokoju 21, 36-100
Kolbuszowa pok. Nr 13 (sekretariat) do dnia
77.05.2020 r. do godz. 10:00

lnstrukcja dla wykonawc6w - Rozdziala I SIWZ
Pkt. 11.1

Oferty na poszczeg6lne zadania nale2y zloLy( w
Urzqdzie Miejskim
w Kolbuszowej, ul. Obrodc6w Pokoju 2'J,,36-LO0
Kolbuszowa pok. Nr 13 (sekretariat) do dnia
13.05.2020 r. do godz. 10:00

lnstrukcja dla wykonawc6w - Rozdziala I SIWZ
Pkt. 11.6

Otwarcie ofert jest jawne i odbqdzie siq w dniu
11.05.2020 r. o godz. 10:15 w Urzqdzie Miejskim
w Kolbuszowej, ul. Obrof c6w Pokoju 21,36-tO0
Kolbuszowa - pok. nr 1. - sala narad.

lnstrukcja dla wykonawc6w - Rozdziala I SIWZ

Pkt. 11.5

Otwarcie ofert jest jawne i odbqdzie siq w dniu
13.05.2020 r. o godz. 10:15 w Urzqdzie Miejskim
w Kolbuszowej, ul. Obroric6w Pokoju 21,36-L00
Kolbuszowa - pok. nr L. - sala narad.

W zalqczeniu skorygowane istotne postanowienia umowy - zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3.

an Zuba


