Numer sprawy: ZP.271.4.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dla postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy
na wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach –
Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie
z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

…..........................................
Zatwierdzam

Suchy Dąb, 19.06.2017 r.

CZĘŚĆ OGÓLNA
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Suchy Dąb
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
NIP 593-10-90-485, REGON 191675043
Adres strony internetowej: www.suchy-dab.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy PZP.
2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wykonanie modernizacji placów zabaw w
OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1
Edukacja przedszkolna.
2. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.
3.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty
budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 72 miesiące, licząc od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 (trzy) części i dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych, przy następujących założeniach:
a)Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć
ofertę przetargową.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia:
1) zadanie (część) nr 1 – modernizacja placu zabaw w OWP w Suchym Dębie „BAJLANDIA”
zadanie (część) nr 2 – modernizacja placu zabaw w OWP w Grabinach-Zameczku
„SMERFOLANDIA”

2) zadanie (część) nr 3 – modernizacja placu zabaw w OWP w

Koźlinach

„ZABAWOLANDIA”

6.
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 należy wykonać, w
szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem
niżej wymienionych elementów:
1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.
wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość

całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub
równoważny)
2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i
zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna
na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny)
3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część
zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna
na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa
bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość
swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny)
4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie

odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160
cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171
cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10
cm. (lub równoważny)
5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal
nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa
bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość
swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny)
6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki
funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna
na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x
10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm.
(lub równoważny)
7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal

nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary:
min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita:
min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny)
8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości.
Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na
działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa
bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny)
9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał:
Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny)

10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej

strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x
678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku:
min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny)
11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe,
odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta
polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm (lub
równoważny)
12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna,

wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub
równoważny)

7.
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 należy wykonać, w
szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem
niżej wymienionych elementów:
1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.
wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość
całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub
równoważny)
2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i
zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna
na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny)
3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część
zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna
na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa
bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość
swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny)
4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie

odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160
cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171
cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10
cm. (lub równoważny)

5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal

nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa
bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość
swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny)
6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki
funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna
na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x
10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm.
(lub równoważny)
7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal

nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary:
min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita:
min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny)
8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości.
Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na
działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa
bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny)
9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał:
Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny)
10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej
strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x
678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku:
min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny)
11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe,
odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta
polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm
12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna,
wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub
równoważny)

13. Domek z tarasem i zjeżdżalnią- dwa podesty, ślizgawka, balkoniki , gumowe

wiaderko na lince i blat z lejkiem i otworami ,Materiał: Stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min. 260 x 210 cm; Strefa bezpieczeństwa: 610 x
510 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku:
min. 59 cm. (lub równoważny)

8.
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 należy wykonać, w
szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem
niżej wymienionych elementów:
1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.
wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość
całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub
równoważny)
2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i
zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna
na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny)
3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część
zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna
na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa
bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość
swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny)
4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie

odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160
cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171
cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10
cm. (lub równoważny)
5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal
nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa
bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość
swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny)
6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki
funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna
na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x
10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm.
(lub równoważny)

7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal

nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary:
min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita:
min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny)
8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości.
Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na
działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa
bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny)
9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał:
Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny)
10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej
strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x
678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku:
min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny)
11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe,
odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta
polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm (lub
równoważny)
12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna,

wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub
równoważny)

9.
OWP w Suchym Dębie - obecny plac zabaw o powierzchni 1200 m2 zawiera: 4
huśtawki, 1 zamek , 5 sprężyn i 3 karuzele.
10.
OWP w Grabinach – Zameczku – obecny plac zabawa o powierzchni około 1500 m 2
zawiera: 4 sprężynowe bujaki, 4 huśtawki, zjeżdżalnia, kratka drabinkowa, karuzela.
11.
OWP w Koźlinach – obecny plac zabaw o powierzchni 234 m 2 zawiera: 2 huśtawki,
karuzela, 4 sprężyny, zjeżdżalnia.
12.
Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub
urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w
stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały
lub urządzenia. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do
wymagań określonych przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
13.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z
punktu widzenia opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa , wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot
zamówienia, a więc wykonać przedmiot zamówienia bez względu na występujące trudności i
nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
14.
Roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tejże
ustawy, pozostałymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu
zamówienia, aktualnymi normami oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.
15.
Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935 z późn. zm. ) oraz
przepisach wykonawczych do tejże ustawy.
16.
Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony
środowiska ( właściwa segregacja i utylizacja odpadów,
stosowanie rozwiązań
ograniczających pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich, prace w
sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej należy prowadzić poza godzinami 22-6).
17.
Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu
zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.
18.
Plac budowy zostanie przekazany w terminie 7 dni od podpisania umowy.
19.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.3a
ustawy Pzp:
a) Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy
zamawiającemu kompletny wykaz pracowników przeznaczonych do
realizacji zamówienia ze wskazaniem mienia i nazwiska, daty

zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu
podstawy z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie
wykonywać w ramach umowy o pracę, wykaz stanowić będzie
załącznik do umowy.
b) Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone
przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy (zwane pracownikami, wymienione w załączniku do
umowy pn. „Wykaz pracowników”
c) W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu
zatrudnienia personelu
-może zwrócić się z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w
celu weryfikacji czy osoby wskazane w wykazie pracowników są
zatrudnione na umowę o pracę.
2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu
niespełniania tych wymagań:
a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez
wykonawcę przedstawiciel zamawiającego uprawniony jest w
każdym czasie do weryfikacji personelu wykonawcy uczestniczącego
w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności z wykazem
pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy
których wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne
posiadające co najmniej taka samą wiedzę, doświadczenie i
kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dot.
zatrudniania na umowę o pracę. Wykonawca niezwłocznie informuje
zamawiającego na piśmie o planowanej zmianie osób przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących
przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy , wykonawca zapłaci zamawiającemu kary
umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu
zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonująca
roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób
stanowiącym załącznik do umowy.
3) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
Zadanie 1 – prace przygotowawcze, montaż urządzeń

Zadanie 2- prace przygotowawcze, montaż urządzeń
Zadanie 3- prace przygotowawcze, montaż urządzeń

20. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art.
24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności
dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu.
21. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Pzp „ Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiający może
wezwać 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.”
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
24. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia:
Zadanie 1 – nie później niż do 18.08.2017 r.
Zadanie 2- nie później niż do 14.08.2017 r. ( z zastrzeżeniem, że prace budowlane
mogą się rozpocząć nie wcześniej niż od dnia 15.07.2017 r.)
Zadanie 3 – nie później niż do 18.08.2017 r.
2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się uzyskanie przez wykonawcę
bezusterkowego protokołu odbioru robót.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4) Nie podlegają wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.
5) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Zdolności technicznej i zawodowej
1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie , wykonał i prawidłowo
ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie,
przebudowie lub rozbudowie lub remoncie infrastruktury rekreacyjnej.
2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami:
a) kierownik budowy – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy
przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej
Uwaga:
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcę:
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2. Procedura sanacyjna (self-cleaning) - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, 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.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 8.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na
załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z
ofertą należy złożyć:
Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg
wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca,
którego
oferta
została
oceniona
jako
najkorzystniejsza
w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia złoży, na pisemne wezwanie Zamawiającego, następujące dokumenty:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu,
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie
zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
a) Wykaz robót budowlanych, w zakresie wskazanym w ust V pkt 2 lit. c) SIWZ
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ.
b) W zakresie wskazanym w ust. V pkt 2 lit. c) niniejszej SIWZ – wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami – wg wzoru na załączniku 4 do SIWZ.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
postępowaniu, a który polega na zdolnościach innych podmiotów, na wezwanie
Zamawiającego musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1).
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w pkt. 5.

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg
wzoru na załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.
11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ dotyczące podwykonawców.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
wg wzoru na załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
14. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
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.
15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
16. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:
1) lit. a - 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.
17. 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 w pkt 14 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja
przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
19. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy 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). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał
Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty,
oświadczenia się znajdują.
21. W przypadku załączenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu do oferty, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego oświadczenia, iż powyższe
dokumenty mają zostać zbadane przez Zamawiającego. W przypadku błędnie złożonych
dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający skorzysta z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:
w sprawach formalno-prawnych:
Katarzyna Górska, w dniach od pn. do pt. w godzinach 7:30 – 15:30, e-mail:
katarzyna.gorska@suchy-dab.pl , fax: 58 682-86-20 w.31
w sprawach merytorycznych:
Marek Sawicki, w dniach od pn. do pt. w godzinach
e-mail:marek.sawicki@suchy-dab.pl , fax: 58 682-86-20 w.31

7:30

–

15:30,

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej
(w formie pliku pdf oraz doc.) na adres e-mail: katarzyna.gorska@suchy-dab.pl.
Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z
zastrzeżeniem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
pełnomocnictw.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na
pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy
zapoznanie się z treścią pisma.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, wypełnione wstępne
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku
nr 3 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa, zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 5
do SIWZ – w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego.
3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez
Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno
być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których
będzie wynikało upoważnienie do podpisania oferty.
9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do
wykonania podwykonawcom.
11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie
zaadresowanej na adres:
Urząd Gminy w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb
Na kopercie należy umieścić:
1) nazwę i adres wykonawcy,

2) napis: „Postępowanie nr ZP.271.4.2017 Oferta na wykonanie modernizacji placów
zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w
Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Nie otwierać przed
dniem 04.07.2017 r. godz. 11:15”.
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie
określonej w pkt. 11, z dopiskiem „Zmiana oferty”.
13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez
wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż
informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w
terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób
pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w
Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, pok. nr 1 (sekretariat).
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiającemu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Gminy w
Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, pok. nr 7 (sala narad).
4. Oferty otrzymane po tym terminie Komisja przetargowa zwróci bez ich otwierania, po
upływie terminu na wniesienie odwołania.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką
kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości:
a.
nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
b.
cenę oferty, zaoferowany okres rękojmi
8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym
złożeniu wniosku o wgląd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia wykonania
przedmiotu zamówienia z wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać
wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93

z późn. zm. ) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.
3.Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego na wzorze w
załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić odpowiedzi na pytania
składane w trakcie procedury przetargowej, cena przedstawiona w formularzu ofertowym nie
będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana,
za wyjątkiem okoliczności wymienionych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do
niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,
które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
7.Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych
rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w SIWZ.
8. Zamawiający do porównania i oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całości
zamówienia.
9.Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny: Zamawiający poprawi
omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób - jeżeli cenę za przedmiot zamówienia
podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podana słownie.
10.Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty
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, a jeżeli zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
11. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
(VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie
oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. W okolicznościach, o których mowa powyżej
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty.
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
Cena brutto - 60%
Okres udzielonej gwarancji – 40%
1) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący
wzór:
C min
P = --------------------x 100 pkt. x 60%
Co
gdzie:
P – wartość punktowa ocenianego kryterium
C min – najniższa cena ze złożonych ofert
Co – cena ocenianej oferty

2) Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia
a) za udzielnie gwarancji na okres 72 miesięcy Wykonawca otrzyma – 0 punktów
b) za udzielnie gwarancji na okres 82 miesięcy Wykonawca otrzyma – 20 punktów
c) za udzielnie gwarancji na okres 92 miesięcy Wykonawca otrzyma – 40 punktów
2. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują okres udzielonej gwarancji krótszy niż 72 miesiące
zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny minimalny 72 miesięczny okres.
4. W przypadku wpisania większej wartości niż 92 miesiące zamawiający uzna, że wykonawca
zaoferował 92 miesięczny okres gwarancji i tym samym przyzna wykonawcy 40 punktów.
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za
wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana,
zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
a) kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby
powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),
b) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
c) polisa potwierdzająca, że wykonawca ubezpieczył na własny koszt budowę i roboty:
w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych, a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw
nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami

budowlanymi, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub w jego
sąsiedztwie.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w
formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
Zamawiający będzie żądał wniesienia przez wykonawcę, z którym zawrze umowę w
sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % wartości oferty brutto.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia
umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego nr 97 83370001 0000 1690 2000 0006 w Banku Spółdzielczym
w Pszczółkach.
5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
N

a.

azwę wykonawcy i jego siedzibę(adres)
N

b.

azwę beneficjenta (zamawiającego)
N

c.

azwę gwaranta lub poręczyciela
O

d.

kreślać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją
S

e.

formułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołanego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od
dnia złożenia prze beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku, gdy
wykonawca:
a)
ie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy
b)
ykonał nienależycie przedmiot umowy

N
W

f.

formułowanie oświadczenia gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub
modyfikacja warunków umowy pomiędzy wykonawcą a beneficjentem nie zwalnia
gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym
gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku
przedłożenia gwarancji nie zawierających wymienionych elementów bądź posiadającej
jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b)
przypadków, zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia
musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
8. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane na podstawie
potwierdzonego przez zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego.
9. Pozostałe 30 % zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady. Zamawiający zwróci tę kwotę nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy.
1.Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej
załącznik do SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach
określonych w w/w projekcie.
3.Zamawiajacy przewiduje możliwość dokonywania istotnych postanowień zawartej umowy,
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI „Środki
ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień.

S

1.

2.

3.

Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o
wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez
ujawniania
źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.suchydab.pl
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim
sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XIV
niniejszej SIWZ.
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy
PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP.

XXI. Termin zawarcia umowy.
1.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie
do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2
pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) ustawy PZP.
2.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał
się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
XXII. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę na daną część zadania.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ.
6. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i
dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN,
Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na
dzień wszczęcia postępowania.

7.

Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki
Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu
w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje
ustawa PZP.
8. Podwykonawcy:
a)
Zgodnie z art. 36b zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
prze wykonawcę firm podwykonawców.
b)
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
c)
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w rozdziale V w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale
V wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp( Dz.U. z 2015 poz.2164
ze zm.)
10. Podmioty występujące wspólnie:
1) Wykonawcy na podstawie art.23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Przed dniem podpisania umowy, podmioty występujące wspólnie w myśl art.23
ustawy Pzp zobowiązane są do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

Załączniki:
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ)
3. Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( Załącznik nr 2 do SIWZ)
4. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3 do
SIWZ)
5. Wykaz osób(załącznik nr 4 do SIWZ)
6. Wzór zobowiązania (Załącznik 5 do SIWZ)
7. Wykaz robót (załącznik nr 6 do SIWZ)
8. Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)

załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji placów zabaw w

OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu
pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Gmina Suchy Dąb
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb

OFERTA
na wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach –
Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka”
I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

NIP:……………………………………......................REGON…………………….............………………...................
Tel.................................................................Fax..........................................................................
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………..……………
II. Cena oferty:
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy zrealizowanie przedmiotu
zamówienia za cenę ryczałtową:
WYKONAWCA WYPEŁNIA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁADA OFERTĘ

Zadanie 1: modernizacja placu zabaw w OWP w Suchym Dębie „BAJLANDIA”
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem)
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł)
W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł)
Netto:………………………………………………………………………. zł
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł)
„Gwarancja”:
Udzielamy gwarancji na okres ……………. miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru robót. W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „Gwarancja”
zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 72 miesięczny okres gwarancji i tym samym
przyzna wykonawcy 0 punktów. W przypadku wpisania większej wartości niż 92 miesiące
zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 92 miesięczny okres gwarancji i tym samym
przyzna wykonawcy 40 punktów.

Zadanie 2: modernizacja placu zabaw w OWP w Grabinach-Zameczku „SMERFOLANDIA”
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem)
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł)
W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł)
Netto:………………………………………………………………………. zł
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł)
„Gwarancja”:
Udzielamy gwarancji na okres ……………. miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru robót. W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „Gwarancja”
zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 72 miesięczny okres gwarancji i tym samym
przyzna wykonawcy 0 punktów. W przypadku wpisania większej wartości niż 92 miesiące
zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 92 miesięczny okres gwarancji i tym samym
przyzna wykonawcy 40 punktów.

Zadanie 3: modernizacja placu zabaw w OWP w Koźlinach „ZABAWOLANDIA”
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem)
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł)
W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł)
Netto:………………………………………………………………………. zł
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł)

„Gwarancja”:
Udzielamy gwarancji na okres ……………. miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru robót. W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „Gwarancja”
zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 72 miesięczny okres gwarancji i tym samym
przyzna wykonawcy 0 punktów. W przypadku wpisania większej wartości niż 92 miesiące
zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 92 miesięczny okres gwarancji i tym samym
przyzna wykonawcy 40 punktów.

III. Płatność:
Należne wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe Wykonawcy podane na
fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej prze Wykonawcę faktury VAT, w terminie
30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
IV. Wpłata wadium:
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium.
V. Podwykonawca:
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:
1.Zakres wykonywanych prac i nazwa firmy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
*)
w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że
wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

VI. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich:
Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego:
1.Nazwa podmiotu:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
*)
w przypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że wykonawca będzie nie
będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego.

I. Czy

wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
przedsiębiorstwem?

bądź

małym

lub

średnim

 TAK,………………………………………(wypełnia wykonawca),  NIE……………………………………….

VIII. Ponadto oświadczam(y), że:
1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego:
1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego: ………………………………………………………………………….
2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..……………………………………
2. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy,
oraz że akceptuje je w całości.
3. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia
ofert,
4. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w
brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
5. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego
zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)w
oparciu o następujące uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Numer konta bankowego, na które płatne będzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru
oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………. oraz nazwa banku
prowadzącego w/w konto………………………………………………..…………………………………………………
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze
wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

..............................................
miejscowość i data

............................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego,
Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VIII.1 druku oferty.

załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

modernizacji placów zabaw w
OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu
pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

..................Dnia............................
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji
placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w
Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja,
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7 ustawy PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić
oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 7 ustawy
PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.
8

ustawy

PZP

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić
oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić
oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z
postępowania
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

wykonanie modernizacji placów zabaw w
OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu
pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

..................Dnia............................

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię,
nazwisko,
stanowisko/podstawa
do
reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji
placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w
Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja,
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ust. V.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

załącznik nr 5 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
PODMIOTU
DO
ODDANIA
DO
DYSPOZYCJI
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

WYKONAWCY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

wykonanie modernizacji placów zabaw w
OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu
pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

W sytuacji, w której Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie dot.
każdej z osób na zasoby której się powołuje w przedmiotowym postępowaniu.

(pieczęć udostępniającego)

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie kadry zarządzającej
projektem pn. „Uniwersytet przedszkolaka”
Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do
oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. biorącego
udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2
ustawy Pzp, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………
Jednocześnie wskazuje, iż:
1. Zakres

w/w

zasobów

przy

wykonywaniu

zamówienia

będzie

następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Sposób

wykorzystania

w/w

zasobów

będzie

następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie
następujący:…………………………………………………………………………………………..…………………………..
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być
złożone do oferty w oryginale.

..............................................
miejscowość i data
zobowiązania

...............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionych do podpisania
w imieniu udostępniającego

załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

wykonanie modernizacji placów zabaw w
OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu
pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

………………...................Dnia............................
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot
robót Wartość
brutto Nazwa i
budowlanych
robót budowlanych odbiorcy

adres Data wykonania

UWAGA: na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w a t. 26 ust.1 ustawy Pzp, do
wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane powyżej roboty budowlane
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..............................................
miejscowość i data

............................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ OSÓB
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

wykonanie modernizacji placów zabaw w
OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu
pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

………………...................Dnia............................
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam(y), że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu
zamówienia:
Lp.

Imię
i
nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe
Uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
konstrukcyjnobudowlanej
bez
ograniczeń
lub
odpowiadające im
ważne uprawnia
budowlane, które
zostały wydane nas
podstawie
wcześniej
obowiązujących
przepisów

..............................................
miejscowość i data

Wykształcenie
i
doświadczenie
zawodowe
W
okresie
ostatnich pięciu lat
przed
upływem
terminu składania
ofert pełnił funkcję
kierownika
budowy
przy
realizacji
co
najmniej
jednej
zakończonej
inwestycji
budowlanej

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa
dysponowania

Nr
uprawnień

............................................................
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
wykonanie modernizacji placów zabaw w
OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu
pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Umowa nr ………………..
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (tj. : Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn. zm.)
w dniu...............2017 roku w Suchym Dębie, pomiędzy:
Gminą Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie, przy ul. Gdańska 17, 83-022Suchy Dąb, NIP
593-10-90-485, reprezentowaną przez:
Barbarę Kamińską – Wójta Gminy
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………
działającą zgodnie z wpisem do ………………………………………………., prowadzonego przez
……………………………………………………………..pod
numerem
…………………………………………………………..,
NIP
……………………………..,
REGON……….,
reprezentowaną przez:
1. .................................................. - ...............................................
2. .................................................. - ...............................................
zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
robót budowlanych polegających na:
1)
zadanie (część) nr 1 – modernizacja placu zabaw w OWP w Suchym Dębie
„BAJLANDIA” zadanie (część) nr 2 –modernizacja placu zabaw w OWP w GrabinachZameczku „SMERFOLANDIA”
2)
zadanie (część) nr 3 – modernizacja placu zabaw w OWP w
Koźlinach
„ZABAWOLANDIA”
2. W ramach umowy ( w zależności od zadania na które wykonawca złożył ofertę) należy, w
szczególności, wykonać następujący zakres robót:

I. w zakresie zadania nr 1 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót:
wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów:
1.
Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193
x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 97 cm.
2.
Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i
zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm;
wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm.
3.
Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona,
materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość
całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm.

4.
Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie
odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa
bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego
upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm.
5.
Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna,
płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.
Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min.
55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm.
6.
Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne
bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków
atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x
310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm.
7.
Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny
z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego
upadku: min.60 cm.
8.
Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał:
Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm;
Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm.
9.
Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal
nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm;
Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm.
10.
Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony
i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE
całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm;

Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm.
11.
Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe,
odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal
nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość
całkowita: min. 85 cm
12.
Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i
trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal
nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość
całkowita: min. 85 cm.
II.
w zakresie zadania nr 2 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót:
wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów:
1.
Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193
x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 97 cm.
2.
Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i
zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm;
wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm.
3.
Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona,
materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość
całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm.

4.
Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie
odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa
bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego
upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm.
5.
Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna,
płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.
Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min.
55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm.
6.
Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne
bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków
atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x
310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm.
7.
Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny
z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego
upadku: min.60 cm.

8.
Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał:
Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm;
Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm.
9.
Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal
nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm;
Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm.
10.
Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony
i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE
całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm.
11.
Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe,
odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal
nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość
całkowita: min. 85 cm
12.
Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i
trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal
nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość
całkowita: min. 85 cm.
13.
Domek z tarasem i zjeżdżalnią- dwa podesty, ślizgawka, balkoniki , gumowe
wiaderko na lince i blat z lejkiem i otworami ,Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa
HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 260 x 210
cm; Strefa bezpieczeństwa: 610 x 510 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm.

III.
w zakresie zadania nr 3 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót:
wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów:
1.
Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193
x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 97 cm.
2.
Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i
zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie
warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm;
wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm.
3.
Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona,
materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość
całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm.

4.
Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie
odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa
bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego
upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm.
5.
Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna,
płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych.
Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min.
55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm.
6.
Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne
bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków
atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x
310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm.
7.
Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny
z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa
bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego
upadku: min.60 cm.
8.
Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał:
Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm;
Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm.
9.
Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal
nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm;
Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm.
10.
Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony
i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE
całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm;
Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość
swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm.
11.
Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe,
odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal
nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość
całkowita: min. 85 cm
12.
Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i
trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal
nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość
całkowita: min. 85 cm.
3.Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania dokumentacji technicznej
powykonawczej -po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zostanie opracowany i

przekazany zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji
tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej w formacie PDF.
4. Roboty ogólnobudowlane powinny być prowadzone pod kierownictwem osób
posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w ramach
zamówienia w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu
umowy przewidzianych w ramach zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.
Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 19 ust. 4 pkt II lit. b) niniejszej umowy.
7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą
to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać
zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą
wystąpić w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z póź. zm.), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do
przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz
właściwymi przepisami bhp i ppoż.
12. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia
powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upoważnioną instytucję krajową. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w
Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)
oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.

14. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z
robotami podstawowymi.
15.Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania.
16. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram robót sporządzony przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy, stanowiący załącznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiającego. Zmiana harmonogramu każdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnej akceptacji
Zamawiającego.
17. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony
środowiska, a w szczególności segregować i właściwie utylizować odpady, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6, stosować
technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich.
18. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
19. Oferta Wykonawcy z dnia………. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1.1 Rozpoczęcie robót – dnia __.__ . ____ r.
1.2 Zakończenie robót:
Zadanie 1 – nie później niż do 18.08.2017 r.
Zadanie 2- nie później niż do 14.08.2017 r. ( z zastrzeżeniem, że prace budowlane mogą się
rozpocząć nie wcześniej niż od dnia 15.07.2017 r.)
Zadanie 3 – nie później niż do 18.08.2017 r.
(przez co strony rozumieją uzyskanie przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru
robót podpisanego przez obydwie ze stron).
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, określa harmonogram, który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót,
jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu
wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Zamawiającego nie pozwoli na
terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi na polecenie
Zamawiającego działaniami obciążają Wykonawcę.
4. Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót daje prawo
Zamawiającemu do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami określonymi w §16 ust. 1e.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie
oferty Wykonawcy na kwotę netto: ......................... zł (słownie: .....................................);
podatek VAT ........ %: ................................................ zł (słownie: ...................................),
brutto: .................................. zł (słownie: .......................................................) - zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostanie wpłacone przez Zamawiającego
na konto bankowe Wykonawcy - o numerze……. prowadzone w …….……..
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty, będzie uregulowane jednorazowo
przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy po ich odbiorze bez zastrzeżeń, w

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej pod względem formalnym (dane adresowe,
termin płatności) faktury VAT przez Zamawiającego. Na fakturze VAT Wykonawca jest
zobowiązany podać numer niniejszej umowy, a nadto dołączyć do niej protokół odbioru
podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, czyli w
przypadku urzędowej zmiany podatku VAT – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy: do faktury wystawionej po dniu
wejścia w życie zmiany stawki Vat naliczana będzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych
zadłużeń Zamawiającego, a także niezawierania umów poręczenia za zapłatę należności
przez Zamawiającego oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzględnione w SIWZ, a bez których wykonanie zamówienia byłoby
niemożliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszące, prace porządkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporządkowanie terenu
po zakończonych pracach oraz inne koszty wynikające z realizacji umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą, oświadczenia Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody
dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z
Umów o podwykonawstwo.
§4
Warunki płatności
1. Rozliczenie w Wykonawcą odbędzie się na podstawie wystawionej faktury. Podstawą do
wystawienia faktury będzie podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru robót.
2. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie:
„Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej
faktury, tj. faktury nr …. z dnia ……” Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót,
dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość brutto w złotych należną
danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym
podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w
oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców, bez względu na fakt czy występują
w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe
wymagania będą podstawą do odmowy przyjęcia faktury.
3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu lub
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie

pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 16
umowy.
§5
Roboty dodatkowe
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:
2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może
nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
3. Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie
„przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Zamawiający może udzielić na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się
będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych.
Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące
założenia:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysu ofertowego”, a ilość
wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego
ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te
opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych
przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wybudowania;
3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§6
Przedstawiciele stron
1.
Wykonawca
ustanawia
kierownika
budowy
w
osobie:
…………………………………………………………
posiadającego
uprawnienia
budowlane
nr
………………………………………………………….……….. wydane przez……
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiającego jest inspektor nadzoru…………………………
3. Zmiana kierownika budowy może nastąpić na pisemną prośbę Wykonawcy w sytuacjach
losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik budowy nie może posiadać
niższych kwalifikacji i uprawnień niż przedstawiony w ofercie.
4. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.
§7
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorów oraz uczestnictwa w przekazaniu do użytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynności wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
§8
Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
w zakresie umożliwiającym korzystanie z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem;
b) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności dostosować się do
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu
do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach;
c) sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków
transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowej naprawy;
d) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do
uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót;
e) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami;
f) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od mogących
wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej;
g) utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystości na terenie budowy;
h) wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robót;
i) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę
w trakcie realizacji robót;

j) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robót przed ich zniszczeniem;
k) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
l) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część
robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w
SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty
w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami;
m) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
n) wykonania zamówienia z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje;
o) uzyskania akceptacji Zamawiającego co do materiałów wykorzystanych przy realizacji
zamówienia;
p) zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego;
q) wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z
wynikiem pozytywnym;
r) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą
należy wykonać w 2 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie
CD/DVD
s) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a
także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń;
t) zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni
przed upływem gwarancji i rękojmi za wady;
u) przestrzegania przepisów bhp i p.poż.;
v) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt;
w) umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
x) zorganizowania w przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie
budowy poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt.
§9
Potencjał Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci .............................................. na zasoby którego
w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.1
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, że ............. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do
przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają
Zamawiającego.2
6. Dokument potwierdzający zobowiązanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający
szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik nr 3
do Umowy.3
§ 10
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstałe na tym terenie w wyniku lub w związku z
realizacją zamówienia. W ramach powyższego Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia,
pogorszenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy urządzeń, sprzętu, materiałów
budowlanych lub innych materiałów.
2. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę potwierdzającą, że ubezpieczył
na własny koszt budowę i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkód i
strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), określonych
w ust. 4, a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które
mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem
pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub w jego sąsiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej będzie nie niższa niż pełna wartość
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadać wysokości możliwych
roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku
z realizacją prac i nie powinna być niższa niż 50 % pełnej wartości wynagrodzenia o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
1
2
3

należy wypełnić w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powoływał się na podmiot trzeci.
należy wypełnić w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powoływał się na podmiot trzeci.
należy wypełnić w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powoływał się na podmiot trzeci.

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej winno obejmować przede wszystkim
roboty budowlane i montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i
materiały budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie
pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz podwykonawców zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu polisę ubezpieczenia ważną na okres prowadzenia robót budowlanych w
terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia robót.
6. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.
7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-5 powyżej,
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty
powzięcia tych informacji będzie upoważniony do odstąpienia od całej lub odpowiedniej
części umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych
składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy.
§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam /
sam, za wyjątkiem robót w zakresie ………......…, które zostaną wykonane przy udziale
podwykonawcy/ów.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w
trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności,
iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
przedmiarze robót oraz SIWZ,

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób,
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji
Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamówienia pracowników na umowę o pracę.
4. Niezależnie od postanowień ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót
budowlanych zawarty pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z
dalszym podwykonawcą powinien określać:
a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy
zamawiającym , a Wykonawcą;
c) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że wysokość
wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez podwykonawcę, zaś
wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia
należnego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania części należnego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń
wynikających z rękojmi i gwarancji wykonanych robót przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę;
g) zasady odbioru robót;
h) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z niezapłaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgłasza
pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 3 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w
umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające
dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia
na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
18. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić
podstawę naliczenia kar umownych.
20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
21. Zgodnie z art. 36b ust. 1a PZP Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany
jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
§ 12
Dokumenty robót budowlanych
1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić następujące dokumenty:
a. protokoły odbiorów robót,
b. dokumentację powykonawczą – na zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawcę na terenie objętym budową i pozostaną pod jego opieką do czasu przejęcia ich
przez Zamawiającego. Pracownicy Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich
dokumentów.
§ 13
Materiały i urządzenia
1. Materiały, które dostarcza Wykonawca będą bez wad i będą posiadały stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Muszą odpowiadać wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowana w budownictwie, określonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. z 2016 r., poz. 961 z późn. zm.)

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie okazać lub
dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów:
a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszące europejskie
normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 2
Zamawiający może zlecić na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady muszą być niezwłocznie
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z
użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.
§ 14
Odpowiedzialność za wady/usterki
1. Wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu umowy,
utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za
pomocą współczesnej techniki budowlanej. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także
stwierdzony brak właściwości obiektu, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W
odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych
parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energo materiało - czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ
na środowisko.
2. Poprzez usterkę Zamawiający rozumie odstępstwo nie będące wadą.
3. Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji jakości za wady/usterki fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty końcowego odbioru
wszystkich robót.
5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu gwarancję na wykonany przedmiot umowy z datą
odbioru końcowego. Poświadczenie złożone zostanie w końcowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest
zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
8. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad/usterek:
a. jeśli wada/usterka uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie
obiektu – wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
b. w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót

budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu
o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z
gwarancji nie mógł korzystać.
11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości i rękojmi wady powstałe na
skutek:
a. normalnego zużycia urządzenia lub jego części,
b. szkód wynikłych z winy użytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji
robót Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań,
odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt
Wykonawcy.
15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiający może zlecić usunięcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności żądania sądowego upoważnienia i
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastępczego Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezależnie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiającego
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady/usterki fizyczne robót.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego
wzajemnego i niezwłocznego zawiadomienia o:
a. zmianie adresu lub firmy ;
b. zmianie osób reprezentujących strony;
c. ogłoszeniu upadłości wykonawcy;
d. wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik;
e. ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
§ 15
Odbiory
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonania robót),
potwierdzonym wpisem do Protokołu,
b. Odbiór końcowy.
2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych
robót będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym
niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o planowanym
ostatecznym terminie zakończenia robót objętych niniejszą umową, najpóźniej na 5 dni
przed terminem, w celu ustalenia wstępnego terminu końcowego odbioru zamówienia.
4. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia
poczta elektroniczną na adres: marek.sawicki@suchy-dab.pl
5. Końcowy odbiór zamówienia nastąpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości do

odbioru. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgłoszenia o zakończeniu prac.
6. Odbiór końcowy przebiegać będzie w następujący sposób:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedstawi Zamawiającemu
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w
szczególności: dokumentację powykonawczą, certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały
budowlane, świadectwo zgodności.
c. z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
7. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
8. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, świadectwa jakości,
certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.
9. Odbiór końcowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót
składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców, przy
udziale, których wykonał przedmiot Umowy.
11. Do zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wykonane roboty.
12. Podpisanie protokołu końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku wad w realizowanym
przedmiocie umowy.
13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub w
części, tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i
prawidłowości dokumentów przyjęcia robót, odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę
wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
14. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego
czasu.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
16. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały
następujące uprawnienia:
a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
do ich usunięcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkami określonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
17. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) nastąpi w terminie co najmniej 5 dni przed upływem
okresu obowiązywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiającego. W czynnościach odbioru ostatecznego powinni uczestniczyć przedstawiciele
Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który
zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potrącenia
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego
części w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego lub
terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyżej 10 dni roboczych Zamawiający
może rozwiązać umowę oraz naliczyć kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
c. za opóźnienie w rozpoczęciu robót w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §
3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za opóźnienie w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,
za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w
§ 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek/wad do dnia faktycznego
usunięcia usterek/wad i odbioru usunięcia zgłoszonych usterek/wad,
e. w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy przez
Zamawiającego w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
f. za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
g. za każdorazowe niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 8, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 100 złotych za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
j. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię
Umowy lub jej zmiany
2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za
szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zakończenia robót i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.
§17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego
wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej
Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej
Umowy,
co
stanowi
kwotę
...........................
zł
(słownie:
................................................................).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy zostało wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nr ………………………………… z dnia ………………………………..
3. Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/poręczenia, to w przypadku gdy w okresie ich ważności Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie, nie później niż na 7 dni
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia terminu ważności
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakończenia realizacji Umowy, przy czym czynności wymienione powyżej mogą być
w razie konieczności powtarzane.
4. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z wniesionego już
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego ważności.
Kwota uzyskana przez Zamawiającego z tego tytułu, traktowana będzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowiązań Wykonawcy.
5. Pod warunkiem należytego wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie
zwolnione w następujący sposób:
a. 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, tj. ............................ zł (słownie:
..........................................), stanowiące zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy i uznania jej przez
Zamawiającego za wykonaną należycie, tj. po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu
umowy i usunięciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, tj. ........................ zł (słownie:
........................................), stanowiące zabezpieczenie pokrycia roszczeń w ramach gwarancji
zostanie zwolnione nie później niż w terminie 15 dni od zakończenia okresu gwarancji.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie należytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

7. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne,
wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zadośćuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje
Wykonawcę.
§ 18
Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz
Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem imienia i nazwiska,
daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu podstawy z przypisanymi
do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub
przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z
późn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu
– może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na
umowę o pracę.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem
Pracowników
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca
świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę,
doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących
zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy
których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do
wykonywania prac.
7. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie przepisów minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w
okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą
osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób
przekazanym Zamawiającemu.

§ 19
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art.
145 „PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności
3. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 podanych warunków jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o:
- zmianie rodzajów materiałów budowlanych,
- rezygnacji z wykonania niektórych robót,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z uwagi na
wystąpienie m.in. następujących okoliczności: konieczność wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, dokonanie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
itp.,
c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ
na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności
burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna
wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń
wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych,
jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu
okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej
nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak
określono powyżej.
e) W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp.; o ile ww. Okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej wykonawcy i
o ile opóźnieniom tym wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością.
f) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
g) na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia
h) w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy
Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla
Wykonawcy.
i) Ze względu na brak możliwości wydania wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez
ustawodawcę.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie
potrącona Wykonawcy, będzie następujący:
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie
rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej
w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w
harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego
elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego
stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona
wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.
3) W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także
możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.
III. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach, jak
określone w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,
c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
e) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego
f) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością
zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Zamawiającego.
g) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca
jeżeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych;
2) Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3) nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną –
organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami.
6. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla
Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz „PZP”.
§ 21
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
Powszechny w Gdańsku, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 22
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia………
2) Załącznik nr 2 – Harmonogram robót
3) Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
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