Sprawa nr 1/ZP/PM2/2018
Zamawiający: Przedszkole Miejskie nr 2 Słupsku
76-200 Słupsk
Ul. Zamkowa 6
REGON: 221114528
NIP: 8393135094

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo
zamówień
publicznych,
realizowanym
w
trybie
PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja
– budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w
Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 05.07.2018r. zamieszczone w BZP nr 584043N-2018 oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://ndm.slupsk.pl/przetargi i na
tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Zatwierdzenie:
Dorota Ciarka
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku
Słupsk, dnia 04.07.2018 r.
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I.

Zamawiający:

Przedszkole Miejskie nr 2 Słupsku
76- 200 Słupsk
Ul. Zamkowa 6
REGON: 221114528
NIP: 8393135094
Adres do korespondencji i składania ofert w wymaganej formie pisemnej:
Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk
Tel. (059) 8424833
e-mail: przedszkole2slupsk@wp.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. roboty budowlane pn. przebudowa
placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu
zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet
Partycypacyjny 2018, prowadzony jest na podstawie art. 39 i następnych ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”.
2. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. Zamówienie nie dotyczy projektu / lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”.

III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2. Nazwa zamówienia: Przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego
„Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul.
Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.
3. Numer referencyjny: 1/ZP/PM2/2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie.
Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na
wskazany nr referencyjny.
4. Niniejsze zamówienie jest jedną z części zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja
– budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” Słupski Budżet Partycypacyjny 2018, i nie podlega dalszemu podziałowi na części.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim
nr 2 w Słupsku,
na podstawie projektu architektoniczno–budowlanego
zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ „Akcja modernizacja –
budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku”
opracowanego przez Marka Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Marek Rutkowski – Architekt ul. Powstańców Warszawskich 1/2 76-200 Słupsk.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się wykonać:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Rozbiórkę części nawierzchni istniejącego boiska z kostki betonowej – 19,11 m2.
Powiększenie utwardzenia terenu w południowej części działki, z wykorzystaniem
kostki z rozbiórki boiska – 19,11 m2, tj. wykonaniu dojścia od budynku przedszkola
do placu zabaw o szerokości 1,5m.
Demontaż istniejących stalowych urządzeń zabawowych oraz usunięcie wkopanych
opon samochodowych (demontaż pięciu istniejących urządzeń zabawowych oraz
dwóch ławek)- wywóz i utylizacja.
Renowację dwóch istniejących piaskownic poprzez uzupełnienie brakujących
elementów oraz odnowienie istniejących elementów drewnianych poprzez
zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą
impregnatów przeciwgrzybicznych i malowanie brązową lakierobejcą, połączenie
elementów drewnianych z betonową opaską za pomocą kotew do betonu
zabezpieczonych antykorozyjnie i odpornych na działanie warunków
atmosferycznych.
Budowę boiska do gry w piłkę z nawierzchni bezpiecznej o wymiarach 8x16m,
należy zastosować nawierzchnię poliuretanową elastyczną w kolorze zielonym.
Nawierzchnia układana jako bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa instalowana bezpośrednio na placu budowy. Jako
podbudowę nawierzchni sugeruje się wykorzystanie istniejącej nawierzchni boiska
z kostki betonowej gr. 6cm podnosząc istniejące obrzeża betonowe na wys. 4-5cm i
wyrównaniu miejscowego wybrzuszenia po korzeniu drzewa.
Układ warstw:
a) Warstwa użytkowa – mata gumowa (granulat EPDM 1-3,5mm) – 10mm
b) Warstwa podkładowa – mata gumowa (granulat SBR 1-4mm) – 30mm
c) Warstwa gruntująca – impregnat
d) Podbudowa – istniejąca kostka betonowa.
Zastosowana nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne zgodne z normą
PN-EN 1177:2009. Ponadto powinna posiadać atest PZH. Wymagana jest również
autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na ta nawierzchnię. Wykładzina syntetyczna boisk musi być produktem
przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi
producenta.
Boisko należy wyposażyć w dwie bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 70x 208
cm i wysokości 128 cm wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV oraz piłkochwyty okalające
boisko z trzech stron w kształcie litery „C” – 8,0 + 16,0 + 8,0 m wysokości 4 m.
piłkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej 8x8 cm grubości 5mm koloru
zielonego rozwieszonej za pomocą linek stalowych w otulinie PCV na słupach
str. 4

stalowych o profilu zamkniętym 80 x 80 mm. Stopy fundamentowe piłkochwytu
wykonywane punktowo na głębokość 1m. Rozstaw słupów: skrajne narożne przęsło
nie może przekraczać 3,5 m; pośrednie przęsło nie może przekraczać 5 m.
7) Ciąg pieszy o szerokości 1,50 m, z szarej kostki betonowej. Wykończenie z obrzeży
betonowych o wym. 8x30x100cm na ławie betonowej klasy B15 – powierzchnia
144,21m2.
Wykaz warstw:
a) Kostka betonowa 6 x 10 x 20 cm
b) Podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm
c) Tłuczeń kamienny fi 4-31,5 mm – 15 cm
d) Grunt rodzimy.
8) Nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy 2 oraz
huśtawka bocianie gniazdo na łącznej powierzchni 114,41 m2. Nawierzchnia
poliuretanowa elastyczna w kolorze zielonym ułożona jako bezspoinowa,
antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa instalowana
bezpośrednio na placu budowy.
Układ warstw:
a) Warstwa użytkowa – mata gumowa (granulat EPDM 1-3,5mm) – 10mm
b) Warstwa podkładowa – mata gumowa (granulat SBR 1-4mm) – 30mm
c) Warstwa gruntująca – impregnat
d) Kruszywo łamane 0,5 – 31,5 mm – gr. warstwy 10cm
e) Piasek – 10cm
Zastosowana nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne zgodne z normą
PN-EN 1177:2009. Ponadto powinna posiadać atest PZH. Wymagana jest również
autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na ta nawierzchnię. Wykładzina syntetyczna boisk musi być produktem
przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi
producenta.
9) Płot z furtką tj. ogrodzenie stalowe 90mb wys. 100cm wraz z bramą dwuskrzydłową
124cm + 124cm, oddzielającą plac zabaw od terenu przedszkola oraz furtki w
istniejącym ogrodzeniu od strony północnej. Ogrodzenie w konstrukcji ze stali
czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozją
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV, kolor RAL 6018. Słupy nośne zalane betonem C16/20, fundament 25x25x60cm.
Furtkę fundamentować w wylewanych blokach betonowych z betonu B20 tak aby
górna płaszczyzna fundamentu była min. 40 cm poniżej terenu.
10) Montaż zakupionych w grudniu 2017r. przez Przedszkole Miejskie Nr 2 urządzeń
zabawowych tj. bujak sprężynowy szt. 4, zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka
podwójne bocianie gniazdo szt. 1. Wszystkie urządzenia i elementy należy
fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009.
11) Zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj.:
a) zestaw zabawowy 2 - szt. 1, Zestaw ze stali malowanej proszkowo, z tworzywa
HDPE (wypełnienia, dachy, bariery), zjeżdżalnia z tworzywa HDPE i stali
nierdzewnej, liny z rdzeniem stalowym, elementy metalowe ocynkowane i
malowane proszkowo. Wymiary 8,5 x 6,2 m, strefa bezpieczeństwa 12,0 x 9,7 m,
wysokość całkowita 3,1 m;
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b) zjeżdżalnia „słonik” szt. 1, Zestaw ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; ślizg ze stali nierdzewnej + HDPE; boczki, elementy dekoracyjne z
odpornej na czynniki atmosferyczne płyty polietylenowej – HDPE; podest i stopnie
z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; zaślepki z tworzywa – poliamid;
wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako
nierdzewne. Wymiary 2,4 x 0,6 m, strefa bezpieczeństwa 5,9 x 3,6 m, wysokość
całkowita 1,5 m;
c) samochodzik – bujak na sprężynach szt. 1, Zestaw ze stali malowanej proszkowo,
podstawa z certyfikowanej sprężyny 20 x 200 x 400 mm, podest z antypoślizgowej
płyty z tworzywa sztucznego; przejście tubowe – tuba polietylenowa; siedziska i
boczki z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa –
HDPE; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych
jako nierdzewne. Wymiary 2,7 x 1,0 m, strefa bezpieczeństwa 5,7 x 4,0 m wysokość
całkowita 1,6 m;
d) karuzela szt. 1, Konstrukcja karuzeli ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo, podest z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta
polietylenowa – HDPE; oś karuzeli bezobsługowy system łożyskowania; wszystkie
łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne.
Wymiary ø 1,50 m, strefa bezpieczeństwa ø 5,50 m, wysokość całkowita 0,85 m;
e) zestaw sprawnościowy szt. 1, Konstrukcja oraz elementy metalowe zestawu ze
stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, „wąż” z odpornej na
działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; podest z
antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; zaślepki z tworzywa – poliamid;
wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako
nierdzewne. Wymiary 5,05 x 4,75 m strefa bezpieczeństwa 8,05 x 7,75 m, wysokość
całkowita 1,2 m;
f) zestaw – sklepik z liczydłem i tablicą szt. 1, Konstrukcja z drewna klejonego,
boczki i elementy dekoracyjna z odpornej na działania czynników atmosferycznych
płyta polietylenowa – HDPE; słupy na stopach, ocynkowanych zabetonowanych w
gruncie; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników
atmosferycznych jako nierdzewne. Gabaryty + strefa bezpieczeństwa 4,1 x 4,1 m,
wysokość całkowita 1,5 m;
g) huśtawka wagowa szt. 1, Konstrukcja z impregnowanego drewna klejonego
frezowanego wzdłużnie (90 x 90) oraz stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; siedzisko z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyty
polietylenowej – HDPE; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby
narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 3,2 x
0,4 m, strefa bezpieczeństwa 5,2 x 2,4 m, wysokość całkowita 1,0 m;
h) huśtawka wagowa sprężynowa szt. 1, Konstrukcja z impregnowanego drewna
klejonego frezowanego wzdłużnie (90 x 90) oraz stali ocynkowanej proszkowo i
malowanej proszkowo; podstawa z certyfikowanej sprężyny 20 x 200 x 400 mm;
podnóżek i uchwyty ze stali nierdzewnej; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie
łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne.
Wymiary 1,6 x 0,35 m, strefa bezpieczeństwa 3,6 x 2,35 m, wysokość całkowita 0,8m
i) tablica z regulaminem, Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; tablica ze sklejki wodoodpornej i płyty kompozytowej; wydruk na folii
monomerycznej z laminatem ochronnym (odporność UV), wszystkie łączniki i śruby
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narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 0,05
x 0,55 m, wysokość całkowita 2,15 m;
j) ławki parkowe szt. 5, Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; siedzisko i oparcie z drewna klejonego, wszystkie łączniki i śruby
narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 0,65
x 1,90 m, wysokość całkowita 0,90 m;
k) kosze na śmieci szt. 2 Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania, zabezpieczona przez korozją przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem: wszystkie łączniki
i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych ze stali nierdzewnej.
Wysokość całkowita 1,0 m, pojemność 35 L;
l) stojak rowerowy szt. 1 ze stali nierdzewnej;
ł) płot kratkowy,płotek wykonany z drewna sosnowego w formie trzech ram
heblowanych o przekroju 25 x 55 mm, wsparty na kantówkach 70x70mm
osadzonych w gruncie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych 7 x 7 x 75 cm.
Drewno zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą
impregnatów przeciwgrzybicznych i dwukrotnie malowane lakierobejcą w kolorze
dąb.
12) Usunięcie 8 szt. drzew.
13) Wykonać nowe nasadzenia zieleni tj. drzew, krzewów, bylin i pnączy zgodnie z
poniższym wykazem:
Drzewa
Lp.
1.

Nazwa łacińska
Sorbus aria

Nazwa polska
Jarząb mączny `Magnifica`

Ilość[szt.]
11

2.

Betula utilis

2

3.
4.

Abies concolor
Thuja occidentalis

Brzoza pożyteczna
`Doorenbos`
Jodła kalifornijska
Żywotnik zachodni `Smaragd`,

4
35

Wielkość
obwód pnia mn.
16-18 cm
obwód pnia mn.
16-18 cm
wys. 200 cm
wys. 100 cm

Krzewy i byliny
Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

1.

Prunus laurocerasus

Laurowiśnia wschodnia

Ilość
[szt./ m2]
50

2.

Spirea japonica

Tawuła japońska `Goldflame`,

61

3.

Hydrangea macrophylla

53

4.

Cotinus coggygria

5.

Physocarpus opulifolius

6.

Hydrangea paniculata

Hortensja ogrodowa
`Leuchtfeuer`,
Perukowiec podolski `Royal
Purple`,
Pęcherznica kalinolistna
`Luteus
Hortensja bukietowa `Renhy`

7.

Cornus alba

13

8.

6,95 m2

9.
10.

Pennisetum
alopecuroides
Lavandula angustifolia
Carex caryophyllea

Dereń biały `Sibirica
Variegata`,
Rozplenica japońska

wielkość
rośliny
pojemnik C3,
wys. 40 - 60 cm
pojemnik C2,
wys. 30 – 40 cm
pojemnik C3,
wys. 30 – 50 cm
pojemnik C3,
wys. 60 – 80cm
pojemnik C3,
wys. 50 – 60 cm
pojemnik C3,
wys. 50 – 60 cm
pojemnik C2,
wys. 60 – 80 cm
pojemnik C2,

3,57 m2
11,79 m2

Pojemnik C0,5
Pojemnik C2

11.
12.

Miscanthus sinensis
Hedera helix

Lawenda wąskolistna
Turzyca wiosenna `The
Beatles`
Miskant chiński `little Miss`
Bluszcz pospolity,

5,00 m2
5,00 m2

pojemnik C2
pojemnik C2

47
24
25
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Drzewa winny posiadać obwód pnia min. 14-16 cm, z dobrze wykształconym
przewodnikiem, zabezpieczone trzema palikami do jednego drzewa oraz
przymocowane do palików wiązadłami. Materiał roślinny musi być wolny od chorób
i patogenów, kontenerowany, wysokiej jakości. Miski wokół drzew należy
wykorować warstwą kory o grubości min. 5 cm.
Materiał roślinny (krzewy i byliny) winien być kontenerowany, z minimum 3 pędami
szkieletowymi, z rozrośniętą bryłą korzeniową, wolny od chorób i patogenów.
Wskazanym jest mikoryzowanie roślin z korzeniowym zabezpieczeniem
hydrożelem. Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i posiadać metrykę pochodzenia. Skupiny należy
podścielić warstwą kory sosnowej o grubości 5 cm, po posadzeniu rośliny należy
obficie podlać.
14)

Trawniki na powierzchni 1574 m2, Teren pod trawniki musi być oczyszczony z
gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia pod trawnik powinna być
także pozbawiona chwastów. Krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad
powierzchnią trawnika. Teren powinien być wyrównany i splantowany. Przed
siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, a po siewie wałem
kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, a nasiona
wysiewane ręcznie lub mechanicznie w ilości 25-30 g nasion na metr kwadratowy
następnie lekko zagrabione. Na przygotowany dla potrzeb zakładania trawników
teren należy wysiać nasiona mieszanki traw o następującym składzie gatunkowym:
▪ Życica trwała – 25%
▪ Kostrzewa czerwona – rozłogowa – 30%
▪ Kostrzewa czerwona – kępowa – 25%
▪ Wiechlina łąkowa – 10%
▪ Kostrzewa owcza – 10%

6. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia:
1)
2)
3)

4)

5)

zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych
urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania;
pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem
uprawnienia i ubezpieczenia;
zastosowanie sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowanie się do poleceń i
przepisów BHP obowiązujących na terenie prac realizowanych dla Zamawiającego;
zapewnienie, aby osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizowaniu
umowy nie spożywały alkoholu, ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie
robót realizowanych dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na
każde żądanie Zamawiającego od osób, o których mowa powyżej zgodę na kontrolę
trzeźwości tych osób, podczas ich pobytu na terenie robót realizowanych dla
Zamawiającego;
Materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca
zobowiązany jest na własny koszt i własnym staranie wywieźć i zutylizować;
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6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

koszty wywiezienia i utylizacji oraz składowania i dowozu materiałów nie podlegają
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie oferty;
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub
mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia;
zorganizowanie i prowadzenie robót z należytą starannością, z zachowaniem
procesu technologicznego;
zapewnienie bieżącej czystości w otoczeniu terenu, na którym wykonywane są
roboty oraz uporządkowania go (oczyszczenia z piasku, błota, liści itp.) po
zakończeniu robót;
zapewnienie kontroli jakości robót i materiałów oraz przekazanie Zamawiającemu
deklaracji zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem.
Natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, certyfikaty) należy przekazać
Zamawiającemu przy robotach zanikających oraz przy odbiorze końcowym całości
robót;
wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego
rzecz w całym okresie realizacji zamówienia;
zawarcie, na czas realizacji zamówienia, nie później niż do dnia poprzedzającego
dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowy lub umów
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją
zamówienia.
Zamawiający informuje, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie
ograniczonej ochrony archeologicznej W.III, gdzie wymagane jest przeprowadzenie
archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego.
Mając na uwadze zakres i charakter inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do
przeprowadzania badań archeologicznych, w ramach których zależałoby wykonać
archeologiczne wykopy sondażowe do poziomu calca.

7. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy na etapie przygotowywania oferty i realizacji
zamówienia:
1)
2)

3)

4)

5)
6)

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunków realizacji zamówienia;
Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna
odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót;
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za
jakość i terminowość wykonania umowy oraz wobec Zamawiającego i osób trzecich
za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego
wykonania robót/prac, w tym dostawy urządzeń;
Materiały, które będą wbudowane muszą odpowiadać wymogom, które określa art.
10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332, z późn. zm.);
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z
realizacją zadania.
Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992). Wobec powyższego utylizację
powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt
uwzględnić w cenie oferty;
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7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

Przy realizacji zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót ziemnych i
rozbiórki, które nie zostaną użyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca
wywiezie odpady na wybrane przez siebie wysypisko na własny koszt;
Za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania robót/prac, jak również za
wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiada Wykonawca.
Całość robót/prac należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie
przedmiotu zamówienia przepisy prawne i normy branżowe;
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wszystkich procedur formalnoprawnych, związanych z wprowadzaną zmianą lub/oraz robotami dodatkowymi,
koniecznymi do wykonania w celu usunięcia powstałych wad. Usuniecie wad
nastąpi na koszt Wykonawcy;
Prace ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego czy urządzeń mechanicznych w miejscach zbliżeń do drzew i
krzewów, w obrębie bryły korzeniowej i korony drzew lub korzeni i części
nadziemnej krzewów powinny być wykonane ręcznie, w sposób najmniej szkodzący
drzewom i krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby
nie uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz
korony;
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy
znajdujące się na terenie wykonywanych robót w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy
wymienione we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr ... do SIWZ. Wykonawca
jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w
SIWZ w tym we wzorze umowy.

8. Wspólny Słownik Zamówień kod CPV:
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
77300000-3 Usługi ogrodnicze

9. Nazwy własne, które występują w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji
projektowej określają wyłącznie wymagany minimalny standard jakości materiałów
lub urządzeń i można zastąpić je materiałami lub urządzeniami równoważnymi o
paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Niniejsze zamówienie jest
jedną z części zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Akcja modernizacja –
budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w
Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 i nie podlega dalszemu podziałowi
na części.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu
(uzupełniających )wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
str. 10

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z wykonaniem kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, w trakcie realizacji zamówienia, zasadnicze oraz prace pomocnicze w
zakresie robót branży budowlanej, drogowej, zieleniarskiej. Okres zatrudnienia
obejmuje co najmniej czas wykonania przedmiotu zamówienia.
IV.

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30.09.2018r.
V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
c)
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwa zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych związanych z
budową placów zabaw lub zagospodarowaniem terenu w nawierzchnie
syntetycznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł;
- skieruje do wykonania zamówienia publicznego min. 1 osobę, która będzie pełniła
funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie w
sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie
jeżeli:
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1) co najmniej jeden z wykonawców będzie ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł,
2) Wykonawcy wspólnie spełnią warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej.
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
rozdz. V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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.
3) 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.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się następująco:
1) Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą,
tj.:
a) oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym Załącznik Nr 2
do SIWZ
b) oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
dotyczącym spełniania warunków udziału, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ,
dołączonych do formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i stanowić będzie
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa powyżej lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww.
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
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3) Ostateczne potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy z postępowania
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie
wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń, o których mowa
w p. pkt. 1 powyżej.
4) Zgodnie z art. 24aa Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
5) Jeżeli wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
6. Podstawy wykluczenia
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę do którego
mają zastosowanie przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w
szczególności który :
a) zgodnie z art.24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, nie wykazał spełnienia warunków
udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia
b) zgodnie z art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, należąc do tej samem grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę do którego mają
zastosowanie przesłanki określone:
c) w art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
d) w art.24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp,
e) w art.24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp,
f) w art.24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na potwierdzenie zastosowania środków zaradczych,
zabezpieczających i naprawienia szkody. Wykonawca, który podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9 Pzp, może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
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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.
4) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
5) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca składający ofertę sporządza ją w oparciu o formularz oferty, stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ i dołącza aktualne na dzień składania ofert dokumenty i
oświadczenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP i
art. 24 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ; oryginał
oświadczenia;
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału składane na
podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące
Załącznik Nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia;
3) odpis z właściwego rejestru lub centralnego ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp
4) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; oryginał lub
uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa;
5) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć
dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego
wykonawcy;
7) jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do
udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia - zał. Nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne, konsorcja):
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia
odpowiednio według Załącznika nr 2 i Nr 3 do SIWZ, o których mowa w rozdz. VI.
ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z tych wykonawców.
3) Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 SIWZ składa każdy z wykonawców.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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 – Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja zawodowa lub ekonomiczna, 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.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego potencjale wykonawca polega, 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ.
4) 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, zamieszcza
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informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI ust. 1
SIWZ.
5.
Wykonawca, na WEZWANIE Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie
krótszym niż 5 dni, składa dokumenty aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
1) w zakresie braku podstaw wykluczenie (art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp): dokumenty nie są
wymagane.
2) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp):
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w warunku udziału, w
celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt
2 lit.b) SIWZ;
b) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postepowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że Wykonawca
spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ (zał. Nr 5);
c) dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje 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, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca
spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ;
d) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
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, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w
rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (zał. Nr 6).
3) w zakresie spełniania przez oferowane roboty wymagań określonych przez
Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp): dokumenty nie są wymagane.
4) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do
udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia - zał. Nr 7 do SIWZ.
6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
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7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
w języku polskim.
2. Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje pisemnie lub faksem.
3. Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywa się drogą pisemną przez
przesłanie zapytania na adres zamawiającego ujęty w rozdziale I SIWZ. Istnieje
możliwość kierowania zapytania poprzez fax. 59 8424833 a także pocztą
elektroniczną: przedszkole2slupsk@wp.pl, jednak te formy korespondencji muszą być
niezwłocznie potwierdzone pismem. Porozumiewanie drogą elektroniczną jest
dopuszczalne tylko jako uzupełniające – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania wiadomości.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę
otrzymania wiadomości przesłanej przez Zamawiającego na nr faksu podany przez
Wykonawcę - Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego, zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 4.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej
stronie.
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9.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej. Zamawiający
sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści
specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z
zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
12. Wspomagająco, pod warunkiem niezwłocznego przekazania pisemnie, dopuszcza się
porozumiewanie elektronicznie, – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VIII.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym podstępowaniu.
IX.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, 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. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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X.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3. Ofertę podpisuje oraz poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
osoba(y) upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w imieniu
Wykonawcy zobowiązań o wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty. W celu
wskazania ww. osoby należy załączyć kopię dokumentu rejestrowego lub stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnione.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
9. Zawartość oferty:
1) do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty lub oświadczenia określone w
rozdz. VI.
2) wszystkie strony oferty winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
3) zaleca się wszystkie strony oferty ponumerować i trwale zszyć lub złożyć w innej
formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub
potwierdzonej notarialnie kopii i musi spełniać wymogi ustawy o opłacie
skarbowej.
5) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane
przez osobę podpisującą ofertę, zmiany winny być dokonane czytelnie, w sposób nie
budzący wątpliwości.
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z
str. 19

oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako
bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania Wykonawcy nie przysługuje
zwrot kosztów sporządzenia i złożenia oferty z wyjątkiem okoliczności, o której
mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
14. Wymagania dotyczące dokumentów:
1) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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7) W przypadku, o którym mowa w pkt 8 poniżej, zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, dotyczących potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,
dotyczących potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez zamawiającego przez 4 lata od zakończenia postępowania zgodnie z art. 97
ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o
ile są one aktualne.
15. Ofertę należy zamieścić w kopercie opisanej adresem Wykonawcy i Zamawiającego
(Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk) i nazwą przetargu:
„Oferta:
roboty budowlane pn. przebudowa placu zabaw w ramach zadania
inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim
nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018. Nie otwierać
przed 20.07.2018 r. godz. 10:00.

XI.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Składanie ofert 20.07.2018 r. do godziny 9:50 w Przedszkolu Miejskim nr 2, ul.
Zamkowa 6, 76-200 Słupsk – sekretariat.
2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.07.2018 r. r. o godz. 10:00 w Przedszkole Miejskie
nr 2, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk – sekretariat.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe opisanie koperty z ofertą
(rozdz. X ust. 15) oraz za skuteczne dostarczenie oferty pod wskazany adres w
wyznaczonym terminie (rozdz. XI ust. 1).
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w ust. 1, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową czy kurierską.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji - zawarte w ofertach.
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8. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
zamawiający
zamieści
na
stronie
www.ndm.slupsk.pl/przetargi informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XII.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej
ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na elementy
robót wymienione, w tym formularzu.
2. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
3. Cenę robót budowlanych Wykonawca ustali w oparciu o dokumentację projektową,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opis
przedmiotu zamówienia i warunki umowy.
4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną
i znajomością techniczną realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty obejmujące:
- wszelkie roboty przygotowawcze, prace porządkowe, zagospodarowanie placu
budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię elektryczną, wodę, utrzymanie
zaplecza budowy, dozorowanie placu budowy, wywóz nadmiaru urobku z korytowania
i robót ziemnych (gruntu, gruzu i innych elementów i odpadów budowlanych)
utylizację materiałów niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prac ziemnych
projekt organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty wykonania
niezbędnych uzgodnień, opracowań, koszty odbiorów, obsługę geodezyjną i
dokumentację powykonawczą, obowiązujący podatek VAT, koszty ubezpieczenia.
5. Wykonawca sporządza ocenę na podstawie kosztorysu ofertowego, wykonanego
zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót / kosztorysie nakładczym.
6. Dane cenowe na podstawie których Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy będą
stałe przez cały okres realizacji umowy.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Jeżeli w
postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
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XIII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert:
- cena oferty brutto „C” - waga 60% (tj. max. 60 pkt)
- okres gwarancji „G” - waga 40% (tj. max. 40 pkt)
Ocena łączna jest sumą punktów uzyskanych w obu kryteriach i może wynosić max.
100 pkt.
2. Sposób obliczania punktów
1) Kryterium: cena oferty brutto - waga 60% (tj. max. 60 pkt)
Punkty obliczane będą następująco:
Cena najniższa
C = --------------------------- x 60 pkt
Cena oferty badanej
2) Kryterium: Okres gwarancji - waga 40% (tj. max. 40 pkt)
Punkty obliczane będą następująco:
Okres gwarancji w badanej ofercie [miesiące]
G = --------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Najdłuższy ofertowany okres gwarancji [ miesiące]
W ramach tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 40 punktów za
maksymalne przedłużenie okresu gwarancji do 72 m-cy licząc od bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy. Wymagany jest okres gwarancji minimalny wynoszący
36 m-cy licząc od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji
krótszy od minimalnego będzie podstawą do odrzucenia oferty.
Okres gwarancji przekraczający 72 miesiące – dla potrzeb obliczenia punktów zostanie
potraktowany jako maksymalny, wynoszący 72 m-ce i otrzyma maksymalny wymiar
40 pkt.
1. Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach z
uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów.
Punkty OFERTY =

C

+ G < 100

Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert
z taka samą ilością punktów, dokładność obliczeń rozszerzy się o kolejne miejsca po
przecinku.
4. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
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7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust.
4 ustawy PZP).
8. Zamawiający nie
elektronicznej.

przewiduje

przeprowadzenia

dogrywki

w

formie

aukcji

9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem ust.7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
10.

Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11.
W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych
przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT,
zamawiający na etapie oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i
usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia
kwoty, która będzie realnie obciążała budżet zamawiającego z tytułu realizacji
zamówienia.
12.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 10 pkt 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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9. Zamawiający, zgodnie z art. 92 Pzp, informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców
o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XIV.

Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w ust.1, na zasadach określonych w art. 94 Pzp.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
Prawa zamówień publicznych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie.
8.

Dokumenty wymagane jako warunek zawarcia umowy:
1) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych
podmiotów, warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie przez wykonawcę
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na dzień podpisania umowy dokumentów, które będą załącznikami do umowy dokumenty stanowiące uregulowania prawne, pomiędzy wykonawcą
a
wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje zasoby, w sprawie
udostępnienia tych zasobów na czas trwania zamówienia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) umowa regulująca współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać
strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile
nie było załączone do oferty.
3) Szczegółowy kosztorys ofertowy robót budowlanych, zgodny z wartościami
elementów robót w formularzu cenowym.
4) Zgodnie z art. 36b ust. 1a Pzp - W przypadku zamówień na roboty budowlane, które
mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
9. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy do
przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te osoby
wykonywać w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawcę, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we
własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia dotyczących robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn.
zm.). Obowiązek ten dotyczy osób, które wykonywać będą czynności zasadnicze oraz
prace pomocnicze w zakresie robót branży budowlanej, drogowej, zieleniarskiej.

XV.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w
wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

z

zachowaniem

ciągłości

9. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno
wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w
terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na
pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
10. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
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XVI.

Umowa - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ, w którym
określone zostały warunki umowy, w tym m.in. okoliczności wprowadzania zmian do
umowy, wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo oraz inne istotne
postanowienia umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1759 z późn. zm.) Dział VI – Środki
ochrony prawnej (art. 179 do 198g).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.
W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze, chyba że Izba na wniosek zamawiającego uchyliła zakaz zawarcia umowy.

XVIII. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez
podwykonawców, osób mających realizować zamówienie zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,
z późn. zm), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale III pkt 13
SIWZ i we wzorze umowy.
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1) Obowiązek ten dotyczy osób, które wykonywać będą czynności zasadnicze oraz
prace pomocnicze w zakresie robót branży budowlanej, sanitarnej, drogowej,
zieleniarskiej itp.
2. Dla udokumentowania powyższego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia
umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz ww. osób zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników
zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
r., poz. 1502, z późn. zm), zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te osoby wykonywać, w
formie oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy.
1) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wykaz osób zatrudnionych
na budowie wraz ze wskazaniem czynności, które te osoby wykonują, oraz
oświadczeniem, że objęte wykazem osoby są zatrudnione na podstawie umowy o
pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający uprawniony będzie do zwrócenia się do
Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi za nieprzedłożenie w
terminie ww. wykazu lub za potwierdzenie w protokole PIP, że prace na stanowiskach
robotniczych w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia wykonują pracownicy zobowiązani do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. Zm.) nie zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę.

XIX.

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców (załącznik nr 6).
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
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kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie
zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający
przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XX.

Postanowienia końcowe

1. W przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej z powodu braku możliwości
technicznosprzętowych urządzeń informatycznych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1759, z
późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.
XXI.

Załączniki

1. Wzór formularza oferty

- zał. Nr 1

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- zał. Nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

- zał. Nr 3

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- zał. Nr 4

5. Wykaz zrealizowanych zadań

- zał. Nr 5

6. Wykaz osób

- zał. Nr 6

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby

- zał. Nr 7
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8. Wzór umowy

- zał. Nr 8

9. Opis przedmiotu zamówienia

- zał. Nr 9

10. Projekt budowlany przebudowy placu zabaw i STWIOR

- zał. Nr 9.1

11. Przedmiar robót

- zał. Nr 9.2

Sporządziła:
Aleksandra Junak
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Sprawa nr 1/ZP/PM2/2018
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
na roboty budowlane
Roboty budowlane pn. przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja
modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w
Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018, postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp. (Dz.U. z 2017r. poz. 1759, z późn. zm.).

Wykonawca:
1. Pełna nazwa: ……………………………………
2. Adres siedziby: …………………………………………………………………………….
3. NIP: …………………………………………
4. REGON:…………. …………………………
5. nr tel./fax: …..……………
6. e-mail: ………..…………………
7. województwo: ……………………………………
8. Status przedsiębiorcy (duży, średni, mały, mikro - na mocy Rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r.): ………………………….
9. Adres do korespondencji (jeśli inny niż ww.) : ……………………………………
(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących
wspólnie należy podać pełne dane wszystkich wykonawców oraz wskazać pełnomocnika)

Zamawiający:

Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Zamkowa 2 – sekretariat

I. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w
SIWZ w terminie do 30.09.2018 r.:
- za cenę ofertową brutto (z podatkiem VAT) w kwocie: ……………………………… złotych (słownie
złotych ………………………………………………..), w tym:
- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi na okres …………………..
miesięcy (słownie: ………………………………………….miesięcy) licząc od daty bezusterkowego
odbioru końcowego robót stanowiących cały przedmiot zamówienia.
Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy i oświadczam,
wykonam
sam/ następujący zakres zamówienia
powierzę
podwykonawcom*.

iż
do

zamówienie
wykonania
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*zakres zamówienia, którego wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez
udziału podwykonawców.

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję się na
zasadach określonych w art. w art. 22a PZP, na zasoby podwykonawców wskazanych
poniżej:
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwy (firmy) podwykonawców, na którego zasoby powołuje się Wykonawca )
Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez
udziału podwykonawców.

II.

Składając ofertę oświadczam, że:

1. uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
2. zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej
na dzień składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie
niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3. uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert wraz z tym dniem,
4. do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
zastosuję wyłącznie materiały i urządzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
5. zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania
mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ,
6. w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuję się do
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
ofertowej ,
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do
podpisania umowy, w szczególności do przedłożenia w terminie do 5 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później
niż na 1 dzień przed podpisaniem umowy - kosztorysu ofertowego, sporządzonego w
oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ, opis przedmiotu
zamówienia oraz w oparciu o udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania
składane w trakcie procedury przetargowej,
7. zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,
z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób na
stanowiskach robotniczych mających realizować zamówienie poprzez wykonywanie
robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego zawartymi w rozdziale III pkt 13 SIWZ. Dla udokumentowania tego
faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy przedłożę Zamawiającemu
wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem czynności jakie będą one wykonywać,
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III.
Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * /
Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i załączam do oferty
uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *:
……………………………………………………...........................................................................................

IV.

Integralną częścią oferty są załączniki:

- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z
postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania (zał. Nr 2 do SIWZ)
- oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp (zał. Nr 3 do SIWZ)
-

...............................................................

-

...............................................................

-

...............................................................

V.

Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

..............................., dnia ......................

……………………………………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

___________________
*) Niepotrzebne skreślić
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Sprawa nr 1/ZP/PM2/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................
NIP .................................................. REGON .............................................................
Reprezentowany przez: …………………………………………………………….
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z tych
wykonawców - zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp ).

Na potrzeby niniejszego postępowania oświadczam co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust
1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

2.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie ……………………………………………..ustawy Prawo zamówień
publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………….…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/
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II. OŚWIADCZENIA 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.

…………………………………, dnia …………………………. r.
………………………….…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

III.
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – o ile jest znany

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na które będą podwykonawcami 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.

…………………………………, dnia …………………………. r.
…………………………………….…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/
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IV.

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.

…………………………………, dnia …………………………. r.
…………………………………….…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/
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Sprawa nr 1/ZP/PM2/2018
Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
trybie art. 25a ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................
NIP .................................................. REGON .............................................................
Reprezentowany przez: …………………………………………………………….
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie
składa każdy z tych wykonawców - zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp – w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu )
Na potrzeby niniejszego postępowania, oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego Rozdz. V ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………………………………, dnia …………………………. r.
…………………………………….…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdz. V ust.1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1)
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

2)
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………….…
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

3)
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………….…
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
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…………………………………, dnia …………………………. r.
…………………………………….…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

III. 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.

…………………………………, dnia …………………………. r.
…………………………………….…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/
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Sprawa nr 1/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 w powiązaniu z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. przebudowa placu zabaw w ramach
zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu
Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................
NIP ............................................. REGON .....................................................
(W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składają wszyscy
wykonawcy)
2)
Oświadczam, że NALEŻĘ 2) do tej samej grupy kapitałowej3), wraz z nw.
wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty
częściowe:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3)
Oświadczam, że NIE NALEŻĘ 2) do tej samej grupy kapitałowej3) wraz z
wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty
częściowe.
……………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczęć firmowa)

…………………………………………………
Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych

Miejscowość .................................... dn. ................ r.
1) Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp dostarcza PO OTWARCIU OFERT powyższe oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2) zaznaczyć odpowiednie
3) grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015
r. poz. 184, 1618 i 1634),.
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Sprawa nr 1/ZP/PM2/2018
Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
ZADAŃ PODOBNYCH LUB TOŻSAMYCH
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................

NIP .................................................. REGON .....................................................
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem składania ofert, zrealizowałem
następujące roboty budowlane:
Lp.

Nazwa i adres podmiotu na
rzecz którego było
realizowane zamówienie

Nazwa zamówienia/ opis
robót

Daty rozpoczęcia i
zakończenia robót

Wartość
robót
brutto

1.
2.
3.
4.

Miejscowość ............................dn. ...........................
...................................... ……………………….
/Pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /
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Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ OSÓB
skierowanych do realizacji zamówienia,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................
NIP .................................................. REGON .....................................................

Lp.

Imię i nazwisko

Przewidywana funkcja
w zamówieniu

Rodzaj i numer
posiadanych
uprawnień

Określenie sposobu
dysponowania

5.
6.
7.
8.
Oświadczam, że osoba wskazana w powyższej tabeli będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia i posiada wymagane uprawnienia wskazane w tabeli.

Miejscowość ............................dn. ...........................
...................................... ……………………….
/Pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /
* zasób własny czyli dysponowanie bezpośrednie, tj. takie, w którym tytułem prawnym do powoływania się
przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których)
wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy
mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też
samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.
** zasób innego podmiotu czyli dysponowanie pośrednie tj. takie, w którym wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych
podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. Pośrednie dysponowanie osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia jest między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do
Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego
zamówienia, jak też w sytuacji gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego) będzie podwykonawcą
Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Podmiotem trzecim będzie zarówno
jednostka organizacyjna (osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,
wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność
gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na
podstawie umów cywilnoprawnych.
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Sprawa nr 1/ZP/PM2/2018
Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Składane w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków.

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. pn. przebudowa placu zabaw w
ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet
Partycypacyjny 2018.
Nazwa Podmiotu ...................................................................................................................
Adres Podmiotu ....................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................
Oświadczam, że zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w
niniejszym postepowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach określonych
w art. 22a Pzp)

następujące zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:
1)
osobę, która będzie pełniła funkcję …………………………………………………………..,
2)
wiedzy i doświadczenia ……………………………………………………………
3)
potencjał ekonomiczno-finansowy…………………………………….…………………
Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
Nazwa i adres Podmiotu (lub pieczęć firmowa)

……………………………………………..
Imienna pieczęć i podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych Podmiot

Miejscowość ....................................dn. ...................... r.

___________________________
1)
Załącznik ten wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby, w przypadku gdy
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych tego podmiotu na zasadach określonych w art. 22 a Pzp
2)
niepotrzebne skreślić
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3)
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP niezbędne
jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia. (Tak m.in. wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13), w którym Izba stanęła na stanowisku, że udział podmiotu
trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi
dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik
przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551
i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia
przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania
dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia
niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia").
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Sprawa nr 1/ZP/PM2/2018
Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr .......................
zawarta w Słupsku w dniu ................................. pomiędzy:
Przedszkolem Miejskim nr 2 w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Zamkowa 6, NIP: ………………,
Regon: ………………….., zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………….............................................................
A ................................................................................................................................................................…........
, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.........................................
łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,
z późn. zm.), zwanej w dalszej treści umowy „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „AKCJA MODERNIZACJA –
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 PRZY UL.
ZAMKOWEJ 6 W SŁUPSKU”.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót
obejmujących:
1) rozbiórkę części nawierzchni istniejącego boiska z kostki betonowej – 19,11 m2,
2) powiększenie utwardzenia terenu w południowej części działki, z
wykorzystaniem kostki z rozbiórki boiska – 19,11 m2, tj. wykonaniu dojścia od
budynku przedszkola do placu zabaw o szerokości 1,5m,
3) demontaż istniejących stalowych urządzeń zabawowych oraz usunięcie
wkopanych opon samochodowych, ich wywóz i utylizacja
4) renowację dwóch istniejących piaskownic poprzez uzupełnienie brakujących
elementów oraz odnowienie istniejących elementów drewnianych
5) budowę boiska do gry w piłkę z nawierzchni bezpiecznej o wymiarach 8x16m,
6) zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną o wymiarach 70x 208 cm i
wysokości 128 cm wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania
7) wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,50 m, z szarej kostki betonowej.
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3.

4.

5.

6.
7.

8) wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi,
9) zakup i montaż urządzeń małej architektury i urządzeń do zabaw dla dzieci, w
tym:
- zestaw zabawowy szt. 2 oraz
- huśtawka bocianie gniazdo
- zjeżdżalnia „słonik” szt. 1
- samochodzik – bujak na sprężynach szt. 1
- karuzela szt. 1
- zestaw sprawnościowy szt. 1
- zestaw – sklepik z liczydłem i tablicą szt. 1,
- huśtawka wagowa szt. 1
- huśtawka wagowa sprężynowa szt. 1
- tablica z regulaminem
- ławki parkowe szt. 5
- kosze na śmieci szt. 2
- stojak rowerowy szt. 1 ze stali nierdzewnej.
- płot kratkowy
10) wykonanie płotu z furtką oddzielającego plac zabaw od terenu przedszkola
11) montaż zakupionych przez przedszkole urządzeń zabawowych tj. bujak
sprężynowy szt. 4, zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka podwójne bocianie
gniazdo szt. 1.
12) Usunięcie 8 szt. drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych tj. drzew, krzewów,
bylin i pnączy,
13) Wykonać trawniki na powierzchni 1574 m2.
Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z najwyższą starannością z warunkami technicznymi wykonania
robót budowlanych oraz miejscem ich wykonywania,
2) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, kadrowe oraz
doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą
przy tego rodzaju robotach i posiada niezbędne uprawnienia do realizacji
przedmiotu umowy,
3) zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i całość robót wykona
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i
wymaganiami określonymi w SIWZ.
Wykonawca potwierdza, że oświadczenia i złożone dokumenty dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia są aktualne na dzień zawarcia
umowy.
Integralną częścią umowy są:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, w
tym projekt budowlany i przedmiar robót,
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą
sporządzane w języku polskim.
Terminy określone w umowie określone są zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
cywilny.
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§ 2.
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania umówionych robót zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, złożoną ofertą oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, za cenę określoną w § ….
niniejszej umowy,
2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i
innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
3) zapewnienia bezpośredniego kontaktu telefonicznego w całym okresie
realizacji zamówienia,
4) zapewnienia właściwego oznakowania na czas prowadzenia robót,
polegającego między innymi na zabezpieczeniu miejsca robót,
5) zapewnienia prawidłowego wykonania robót, biorąc pod uwagę metody
organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,
6) zgłosić każdorazowo wykonanie robót osobom wyznaczonym przez
Zamawiającego do odbioru robót,
7) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu w
ustalonym terminie,
8) dostarczenia Zamawiającemu deklaracji zgodności z Polską Normą i Normą
branżową przenoszących europejskie normy zharmonizowane na materiały
przed ich użyciem i zapewnienia kontroli jakości robót i materiałów,
9) przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, wytworzonych
podczas robót i poniesienia należnych opłat,
10) przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych
robót będących przedmiotem odbioru,
11) organizacji robót podczas wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób
odpowiadający wymaganiom określonym w aktualnych przepisach,
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
12) prowadzenia robót w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób
trzecich,
13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki oraz szkody powstałe na
przyjętym terenie od momentu przekazania placu budowy przez
Zamawiającego do momentu odebrania robót,
14) Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia w każdym roku obowiązywania umowy na kwotę nie
mniejszą niż ……………………polskich złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1)
2)
3)
4)
5)

zapewnienia nadzoru nad realizacją zamówienia,
przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysów powykonawczych, opracowanych
na podstawie obmiaru w terminie 7 dni roboczych,
sprawdzenia jakości wykonanych robót i zgodności wykonanych robót z
zawartą umową,
odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w
niniejszej umowie,
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6)
3.

zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za
wykonany i odebrany przedmiot umowy.

prawidłowo

Inne ustalenia Stron umowy:
1)
2)

3)

4)

Decyzje w zakresie robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy podejmuje
wyłącznie Zamawiający,
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty
dodatkowe, zamienne lub konieczne, zrealizowane przed podjęciem decyzji, o
której mowa w pkt 1 niniejszego ustępu,
Wykonawca zapewni Zamawiającemu swobodny dostęp do miejsc, gdzie
wykonywane są roboty objęte niniejszą umową i udzieli mu wszelkich
żądanych informacji.
Wykonawca w przypadku zgłoszenia wykonywania określonego zakresu
robót przez podwykonawców, odpowiedzialny jest za umożliwienie
odróżnienia pracowników podwykonawców w sposób umożliwiający
identyfikację podmiotów, na rzecz których wykonują roboty.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI

1.
2.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ………………….. tj. od dnia
…………..…………………. do dnia ……………………
Za termin zakończenia robót uważa się termin, w którym kierownik robót zgłasza
ich wykonanie wg każdego zgłoszenia lub rodzaju robót, co potwierdza
przedstawiciel Zamawiającego.
§ 4.
OSOBY UPOWAŻNIONE

1.
Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:
..................................................., która posiada uprawnienia budowlane nr ……………….………
wydane w dniu …………………………………………………… .
2.
Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………..…………………………………………, do
kontaktu ze strony Zamawiającego z Wykonawca.
§ 5.
PODWYKONAWSTWO
1.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu
zamówienia: ……………………………………………………………………………………
2.
Wykonawca oświadcza, że inny podmiot …………............................................... (nazwa
podmiotu), na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
będzie* / nie będzie* realizował przedmiot umowy. Jeżeli inny podmiot będzie
wykonywał określony zakres zamówienia należy wymienić taki zakres udziału podmiotu
jaki był deklarowany w ofercie: ………………………………………………………………………………… W
przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………............................ (nazwa
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podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.
Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania, za
działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli
lub pracowników, z których pomocą realizuje niniejszą umowę.
4.
Zlecenie wykonania określonego zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tego zakresu.
5.
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają
określonemu zakresowi zamówienia objętego niniejszą umową, zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
6.
Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać zapisy
określone w …….. PZP. , w szczególności zapisy w zakresie:
1) przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który musi być określony na co
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
2) wysokości wynagrodzenia nieprzekraczającego kwoty wynikającej z oferty
złożonej przez Wykonawcę na określony zakres robót,
3) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
4) okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
5) przedkładania przez podwykonawcę na żądanie Zamawiającego wszelkich
wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu
umowy.
7.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie
do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiającego.
8.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy lub projektem jej zmiany.
9.
Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do zapisów:
1) niespełniających wymagań określonych w SIWZ,
2) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
10.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz
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projektu jej zmiany, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował
projekt umowy.
11.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub kopię
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12.
Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany
(aneksu), zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu.
13.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany
(aneksu) nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę
(aneks).
14.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie
wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, oraz ich zmian (aneksu) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
15.
W przypadku, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, jeżeli termin
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
16.
Umowy o podwykonawstwo mają formę pisemną pod rygorem nieważności.
17.
Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i
usługi wykonane przez podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy.
18.
Zamawiający dokonuje 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.
19.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, 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 i usługi. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
20.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub
odrębnymi przepisami.
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21.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody
Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy
zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 17 niniejszego
paragrafu.
22.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o
którym mowa w § 5 niniejszej umowy.
§ 6.
WYNAGRODZENIE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Za wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe.
Określenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktycznie wykonaną ilość robót,
stwierdzonych na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego.
Kosztorys powykonawczy powinien być sporządzonego przez Wykonawcę, na
podstawie rzeczywiście wykonanych, odebranych i zatwierdzonych przez
Zamawiającego robót, przy zachowaniu wskaźników kosztowych i cen określonych
w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. W
przypadku wykonania prac budowlanych i zastosowania materiałów oraz pracy
sprzętu nie ujętych w kosztorysie ofertowym do wyceny w kosztorysie ofertowym
przyjmuje się:
1) cen za pracę sprzętu, wykorzystanego do realizacji przedmiotu zamówienia,
według cen nie wyższych niż ceny średnie zamieszczone w aktualnych
publikacjach SEKOCENBUD (ceny na dzień rozpoczęcia wykonywanych robót,
podlegających rozliczeniu),
2) cen za materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia według cen nie
wyższych niż ceny średnie zamieszczone w aktualnych publikacjach
SEKOCENBUD,
3) norm nakładów rzeczowych, wg obowiązujących Katalogów Nakładów
Rzeczowych,
4) w przypadku
robót niewyszczególnionych w założeniach Katalogów
Nakładów Rzeczowych, a koniecznych do wykonania, przy zachowaniu
kalkulacji indywidualnych, uzgodnionych z Zamawiającym.
Wskazane przez Wykonawcę wskaźniki kosztowe obowiązują w okresie trwania
umowy i nie mogą ulec zmianie.
Do wyceny robót Wykonawca będzie doliczał podatek od towarów i usług VAT w
wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług VAT będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu niniejszej umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu niniejszej umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wartość
wynagrodzenia netto w fakturze nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana stawki podatku od
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towarów i usług nie wymaga zmiany umowy.
§ 7.
PŁATNOŚCI
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będą faktury VAT, wystawione
na podstawie protokołu odbioru robót i innych dokumentów rozliczeniowych,
zawierające następujące dane:
Nabywca: Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk, NIP
……………………………
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na podstawie sprawdzonych
kosztorysów powykonawczych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do
nadzoru .
Wykonawca zobowiązany jest do doręczania faktur wraz z zestawieniem kwot
należnych podwykonawcom za roboty ujęte w fakturach.
Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury, protokołu odbioru robót i dowodu potwierdzającego zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
roboty ujęte w fakturze, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia,
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W razie odmowy przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy oraz odmowy przez podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia na
rzecz dalszego podwykonawcy, winni oni podać Zamawiającemu przyczyny
odmowy oraz szczegółowo wyjaśnić, że odmowa ta nie narusza obowiązującego
prawa i jest zgodna z warunkami umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej
sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z
warunków umowy z podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym
podwykonawcą, a także domagania się złożenia stosownych oświadczeń oraz
udostępnienia dokumentów świadczących, że odmowa zapłaty jest w pełni
uzasadniona.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem określonym w niniejszym paragrafie.
Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, wynikającego z faktury VAT, jeżeli
Wykonawca nie dostarczy odpowiednich certyfikatów zgodności z PN, BN lub
aprobaty technicznej na wbudowane materiały i urządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z
tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 8.
KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

1.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
1)

2)
3)

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robót budowlanych
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić
Zamawiającego sprawdzenie każdych robót budowlanych zanikających lub
które ulegają zakryciu.
Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającego do odbioru roboty
zanikające lub ulegające zakryciu wpisem do dziennika budowy,
odbioru dokonuje Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze
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2.

licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,
4) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt 2
lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, zobowiązany on będzie
do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych niezbędnych dla
zbadania robót, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego; koszt i ryzyko
tych czynności obciąża Wykonawcę.
Odbiory częściowe i obiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach:
1)
2)

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru,
Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 5 dni od
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym
Wykonawcę,
3) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek,
4) Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
dokumentów pozwalających na ocenę należytego wykonania robót, zgodność
wykonanych robót z warunkami technicznymi ich wykonania i odbioru,
aktualnymi normami, przepisami, zasadami wiedzy, jak również, czy jakość
wykonanych robót spełnia warunki potrzebne do późniejszego użytkowania
terenu, na którym roboty były wykonywane oraz badania materiałów (atesty,
aprobaty itp.).
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie
tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o
usunięciu wad.
5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze
rozpoczyna się bieg terminu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14
dni, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.
7. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na następujących zasadach:
1) Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót przed
upływem terminu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, a także na
protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakości lub rękojmi za wady,
2)

Strony postanawiają, że z czynności odbioru pogwarancyjnego będzie spisany
protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
przy odbiorze usterek.
§ 9.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY
BUDOWLANE
1. Wykonawca robót odpowiada względem Zamawiającego po dokonaniu odbioru
końcowego, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w
umowie (rękojmia za wady).
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1 niniejszego
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paragrafu, Wykonawca ponosi na zasadach określonych w art. 638 Kodeksu
cywilnego z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego
paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie
następuje w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający może powierzyć
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
5. Rękojmia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……………. miesięcy, licząc od
daty bezusterkowego odbioru końcowego.
6. W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania
przeglądów między gwarancyjnych. W przypadku wykrycia wady Zamawiający
jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od daty
powzięcia wiadomości o wadzie.
7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty
powiadomienia lub w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między
Stronami określonym w protokole, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie stron, ze względów
technologicznych lub technicznych nie są do usunięcia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wad
wyznaczy termin i miejsce przeglądu (oględzin). Z przeglądu (oględzin) zostanie
sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i
wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia.
9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
10. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym robót.
11. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót.
12. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące każdorazowo za wykonanie naprawy dróg,
alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów
miejskich, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu robót.
13. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad robót ujawnionych
w okresie gwarancji.
§ 10.
KARY UMOWNE
1. Obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci 1 %
liczony od ceny brutto zgodnie z kosztorysem ofertowym za każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia kiedy przedmiot zamówienia powinien być
wykonany,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 50
% wartości wykonanych robót, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonywania umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 50 000,00 zł,
4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 200,00 zł za każdy
stwierdzony taki przypadek,
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5)

3.
4.
5.
6.

w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200,00 zł za każdy
dzień zwłoki licząc od terminów ustalonych w § 7 ust. 11 i ust. 14 niniejszej
umowy, do dnia jej przedłożenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.
Za zwłokę w zapłacie faktur VAT Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.
Każdej ze Stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według
Kodeksu cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne oraz z
tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 11.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w
następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, a
także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy kończy swój byt
prawny;
3) jeżeli zostanie zajęty majątek Wykonawcy;
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie
przez Zamawiającego;
5) w wypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł
przewidzieć przy zawieraniu umowy;
6) w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych
przepisach prawa.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w
następujących przypadkach:
1) nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie placu budowy,
2) zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub
podpisania protokołu odbioru.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.
Uprawnienia do odstąpienia od umowy lub jej części może być zrealizowane w
terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z ww.
zdarzeń, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zamówienia.
W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze Stron umowy, Zamawiający jest
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane do dnia
odstąpienia. W przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w trakcie
realizacji etapu zadania, Wykonawca może żądać wypłaty wynagrodzenia za każdy
zakończony etap zadania.
Jeżeli odstąpienie od umowy wynikło z winy Wykonawcy bądź z uwagi na przyczyny
nie wskazane powyżej, stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych.
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7.
8.

Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot za wykonaną część umowy
rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.
W wypadku odstąpienia od umowy, którejkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
§ 12.
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje
możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji robót w przypadku gdy w okresie realizacji tych
robót wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, utrzymujące się
przez okres, co najmniej pięciu następujących po sobie dni, udokumentowane
pomiarami wykonanymi na terenie realizacji robót przez Wykonawcę i
potwierdzonymi przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie
terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa
opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany, w trakcie realizacji umowy,
powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego zakresie stawki
podatku VAT.
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i
zamiennych, gdy wynagrodzenie przewidziane w umowie ulega zmianie w
stosunku do wynagrodzenia końcowego stwierdzonego
kosztorysem
powykonawczym;
4) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i
po stronie Wykonawcy, w tym kierownika budowy z zastrzeżeniem, że
proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje i
doświadczenie co najmniej takie jak określone w SIWZ,
5) zmiany zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy
podwykonawców lub konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji
umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści
oferty w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,
6) zmiany innych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, na zasobach
których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
7) zmiana zakresu robót budowlanych obejmująca zmniejszenie robót do
realizacji, przy uwzględnieniu harmonogramu prac przedstawionego przez
wykonawcę, przedmiotowa zmiana nie może powodować zmniejszenia
wartość zamówienia o 20%.
2.
Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub
przez Wykonawcę.
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3.

Każda ze stron będąca inicjatorem zmian zobowiązana jest do złożenie wniosku
uzasadniającego konieczność dokonania zmian w przedmiotowej umowie.
Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 13.

4.

ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

Za zgodą Stron umowa na mocy porozumienia może być rozwiązana w każdym
czasie.
W wypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Strony zobowiązane są do tego,
aby:
1) w terminie 7 dni przed datą rozwiązania umowy na mocy porozumienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiającego ustalił zakres i termin zakończenia
robót, które są w toku,
2) Wykonawca zabezpieczył przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, która wypowiedziała umowę.
Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy
podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.

3.
4.

§ 14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Spory wynikające z niniejszej umowy w pierwszej kolejności będą rozwiązywane na
drodze polubownej na drodze mediacji, a w przypadku nie zawarcia ugody będzie
je rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności
przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r., poz. 1332, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r., poz. 459, z późn. zm.) i akty prawne wydane na podstawie wyżej
podanych ustaw, a także polskie normy, normy branżowe przenoszące
europejskie normy zharmonizowane.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2.

3.

Załączniki do umowy:
1.
2.
3.
4.

SIWZ wraz z załącznikami
Oferta wykonawcy
Ubezpieczenie wykonawcy
Uprawnienia budowlane kierownika robót

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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