SIWZ – Budowa placu zabaw w Czarnej Wodzie w ramach zadania „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół
Publicznych w Czarnej Wodzie” oraz rządowego programu „Radosna Szkoła”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania:
Budowa placu zabaw w Czarnej Wodzie
w ramach zadania
„Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie” oraz
rządowego programu „Radosna Szkoła”
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na
mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Arkadiusz Gliniecki, Czarna Woda 26-08-2011r.
CZARNA WODA
Sierpień 2011
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Zamawiający: Gmina Miejska Czarna Woda - reprezentowana przez Burmistrza Miasta
NIP 592-10-02-479 REGON 191675617
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7,
Strona WWW: www.czarna-woda.pl
Strona BIP: bip.czarna-woda.pl
Telefony:
Fax: +48 058 587-88-01
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie oznaczone jest jako: ZP.271.7.2011
MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do dnia 25.10.2011r.
Miejsce wykonania zamówienia:
- działka nr 798 w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 5 (na terenie Zespołu Szkół Publicznych w
Czarnej Wodzie). Właścicielem działki jest Gmina Miejska Czarna Woda.
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Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Oznaczenie przedmiotu zgodnie z CPV:
45212140-9 obiekty rekreacyjne
37535200-9 wyposażenie placów zabaw
77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
03451300-9 krzewy
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw w Czarnej Wodzie w ramach zadania
„Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie” oraz
rządowego programu „Radosna Szkoła” obejmująca następujący zakres prac budowlanych:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

wykonanie niwelacji terenu,
korytowanie w całej strefie placu zabaw,
wykonanie podbudowy z tłucznia i piaskowej,
montaż warstwy amortyzacyjnej gumowej,
wykonanie warstwy syntetycznej tartanowej,
montaż krawężników gumowych,
wykonanie i montaż urządzeń placu zabaw zgodnie z zakresem,
wykonanie oznakowania informacyjnego,
posadzenie drzewek, krzewów i kwiatów oraz posianie trawy.

•
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ PLACU ZABAW (łącznie 12 szt):
URZĄDZENIE RUCHOME MŁYNEK (1 szt),
URZĄDZENIE LINOWE DRZEWKO (1 szt),
ZESTAW ZABAWOWY – ZESTAW OGRÓDKOWY MAŁY (1 szt),
ŚCIANA WSPINACZKOWA SKAŁKOWA (1 szt),
POMOST LINOWY (1 szt),
RÓWNOWAŻNIA – URZĄDZENIE GIMNASTYCZNE (1 szt),
BUJAK POJEDYNCZY – SPRĘŻYNOWIEC KONICZYNKA (1 szt),
ŁAWKA Z OPARCIEM (3 szt),
TABLICA INFORMACYJNO – REGULAMINOWA (1 szt) - z napisem o treści „Szkolne miejsce
zabaw wyposażone w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA” oraz logo
programu,
ZADASZONY WIESZAK NA ODZIEŻ (1 szt).

−

Wszystkie urządzenia i nawierzchnia sztuczna muszą posiadać atest zgodności z polskimi i
europejskimi normami oraz niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Sprzęt powinien spełniać
warunki bezpieczeństwa określone w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie
produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach.
Plac zabaw wykonany będzie na terenie z wymianą gruntu na warstwę podbudowy z tłucznia 15 cm i
piasku 5 cm oraz amortyzacyjną z płyt gumowych i tartanu.
Plac zabaw nie będzie ogrodzony. Rozstawione urządzenia zawarte będą w przestrzeni określonej w
planie zagospodarowania i wyposażone dodatkowo w wieszak na odzież, tablicę informacyjno –
regulaminową.
•

ZIELEŃ NA PLACU ZABAW:
Drzewka wg planu placu zabaw. Forma kulista na pniu szczepiona wysokość 180 cm, rodzaj:
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modrzew, żywotnik, tuja itp. - uzgodnić z inwestorem.
Ilość na placu zabaw 7 szt.
Kwiaty jednoroczne lub dwuletnie o wysokości 30 cm – rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.
Ilość na placu zabaw 108 szt.
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja, na którą składa się: projekt placu zabaw,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że użyte w jakiejkolwiek dokumentacji znaki towarowe nie są
wiążące i dopuszcza się rozwiązania równoważne.
2.2 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone
urządzenia zabawowe oraz 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
3. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6. PZP.
Rozdział II. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe
1.1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.2. Ceny należy podawać w złotych polskich.
1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.6. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
1.7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych
przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą
formularzom określonym przez Zamawiającego.
1.8. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazywać będą pisemnie drogą pocztową lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekaże dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej faksem, każda ze stron niezwłocznie
potwierdzi fakt ich przesłania na piśmie.
1.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
1.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1.11. Wykonawca sprawdzi zgodność SIWZ oraz dokumentów przetargowych (przedmiarów robót) z
dokumentacją techniczną.
2. Podpisanie oferty
2.1. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2.2. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).
2.4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w
formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę
prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
2.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna
być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
sporządzającej parafkę).
3. Sposób sporządzenia oferty
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3.1. Dokumenty wymagane od wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
3.2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z
zachowaniem formy pisemnej. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
3.3. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno
ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych
stron składa się oferta wraz z załącznikami.
3.4. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający
jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów
naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.
3.5. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa
4.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.
4.2. Udostępnieniu podlega także protokół z postępowania przetargowego wraz z załącznikami.
Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
4.3. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych
zasadach:
- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o
udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert),
- po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w art. 4.2 Zamawiający ustali miejsce, termin i
sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
5. Opakowanie i oznaczenie oferty
5.1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący
sposób:.......................................................................................................................................
(nazwa Zamawiającego)
.......................................................................................................................................
(adres Zamawiającego)
.......................................................................................................................................
(nazwa (firma) Wykonawcy)
.......................................................................................................................................
(adres Wykonawcy)
„OFERTA – Budowa placu zabaw w Czarnej Wodzie w ramach zadania „Utworzenie szkolnego placu
zabaw w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie” oraz rządowego programu „Radosna Szkoła”
NIE OTWIERAĆ PRZED ...............r.
6. Zmiana i wycofanie oferty
Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
ją wycofać. Zmiany lub informacja o wycofaniu oferty winny być doręczone zamawiającemu na piśmie
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
7. Terminy
7.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 25-10-2011r.
7.2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
7.3. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 7 w Czarnej Wodzie, nr pokoju 19,
nie później niż do dnia 12-09-2011r. do godz. 11:00.
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7.4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska), jako
termin złożenia oferty zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki.
7.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-09-2011r. o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego w sali nr 20.
7.6. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
wykonawcom nie otwarte.
8. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
8.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
8.2. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający
prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz
ceny tych ofert.
8.3. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
8.4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania
oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz z
odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.
8.5. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, adresy wykonawców
i ceny ofertowe zamówienia.
8.6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi w
tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
8.7. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
8.8. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na
stronie internetowej: www.czarna-woda.pl oraz bip.czarna-woda.pl, w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli
oferty. W zawiadomieniu zamieszczona będzie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o
wykonawcach których oferty zostały odrzucone, wykluczone oraz o terminie po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia będzie mogła być zawarta.
9. Sposób udzielania wyjaśnień
9.1. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli 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. Zapytania należy
kierować na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
9.2. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści wyjaśnienia na stronie: www.czarna-woda.pl oraz
bip.czarna-woda.pl
9.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków
zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieszczona na stronie: www.czarna-woda.pl oraz bip.czarna-woda.pl. Zamawiający,
jeżeli uzna to za konieczne, przedłuży określony w pkt. 7.3. termin składania ofert, w celu
umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
10. Pracownicy uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Anna Rekowska inspektor ds. zamówień publicznych od godz. 8:00 do 15:00, fax +48 058 587 8801.
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11. Sposób obliczenia ceny oferty
11.1 Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową,
wymagania SIWZ oraz obowiązujące normy i przepisy. Załączony przedmiar robót stanowi materiał
pomocniczy.
11.2 Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ofertową
(ryczałtową) wraz z podatkiem VAT.
11.3 Cena oferty wpisana do formularza ofertowego musi być zgodna z załączonymi kosztorysami
ofertowymi – uproszczonymi. Ceny należy podawać w złotych polskich.
11.4 Cena oferty obejmować będzie wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym koszt prac określonych w rozdziale – „Przedmiot zamówienia” niniejszej
specyfikacji.
12. Warunki płatności
12.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez
Zamawiającego, atesty zgodności z polską i europejską normą oraz niezbędne certyfikaty
bezpieczeństwa na urządzenia, które są przedmiotem niniejszego zamówienia, a także w przypadku
podwykonastwa – oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich
zobowiązań w pełnej wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę w ramach niniejszego
zadania.
12.2. Płatność za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia zrealizowana zostanie w ciągu 14 dni
licząc od dnia przedłożenia faktury.
12.3. Podstawą płatności będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez
Zamawiającego.
12.4. Za datę dokonania płatności będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12.5. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich.
13. Punktowa ocena ofert
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się ceną brutto oferty, obliczoną zgodnie z
dyspozycjami zawartymi w SIWZ. Waga kryterium 100%.
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium.
Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 100%
Wg oferty i formularza cenowego, zasada oceny wg wzoru:
C1= (Cm/C) x 100 pkt x 100%
gdzie:
C1 – ilość punktów za cenę, Cm – cena najniższa, C – cena badana.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert
uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, który zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcy zobowiązany będzie do:
a) przedstawienia do akceptacji Zamawiającego umowy z podwykonawcą, która musi zawierać m.in.
postanowienia dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy.
b) dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę wykonawców występujących
wspólnie.
18. Zmiany umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Nie przewiduje się zmian zawartej umowy.
Rozdział III. Warunki stawiane wykonawcom.
1. Warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia:
1.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 PZP i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP.
1.2. Doświadczenie. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący doświadczeniem
rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwóch robót budowlanych o
podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu, tj. budowa placu zabaw.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
2.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 Wykonawcy winni przedstawić
następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 PZP i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP zgodnie z treścią
załącznika nr 1 i 2 do formularza oferty.
b) wykaz dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie (referencje, protokoły odbioru
robót) z treścią załącznika nr 3 do formularza oferty.
2.2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.
Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Rozdział IV. Dokumentacja techniczna dołączona do SIWZ.
- projekt,
- przedmiar robót,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Rozdział V. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§1
Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .......... Zamawiający
powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z budową placu zabaw
w Czarnej Wodzie w ramach zadania „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół
Publicznych w Czarnej Wodzie” oraz rządowego programu „Radosna Szkoła”, zgodnie z
dokumentacją budowlaną oraz złożoną ofertą, które stanowią załącznik do umowy.
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§2
1. Strony ustalają wartość robót wynikającą z oferty, która wynosi .................... zł brutto
(słownie: ..................................................zł brutto) i stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania określonego w § 1
umowy.
§3
Strony ustalają, że umowa zostanie zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia .............
§4
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od momentu
przedłożenia faktury.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez
Zamawiającego, atesty zgodności z polską i europejską normą oraz niezbędne certyfikaty
bezpieczeństwa na urządzenia i nawierzchnię sztuczną, które są przedmiotem niniejszej umowy, a
także w przypadku podwykonawstwa – oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawcę wszystkich zobowiązań w pełnej wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę w
ramach niniejszego zadania.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Zachowania bezpieczeństwa dla ludzi i mienia w trakcie wykonywania robót budowlanych.
2. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej w przypadku wyrządzenia szkody
w zakresie życia, zdrowia i mienia osób wykonujących roboty budowlane, jak i osób trzecich
podczas trwania robót.
3. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
§6
Kary umowne:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) z tytułu zwłoki w wykonaniu prac w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
W wysokości 10 % wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
§7
Gwarancja:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia
zabawowe oraz 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 7
dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
§8
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego jako miejsca wykonania umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
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§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Formularz Oferty
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
NIP……………………………………………………………………
REGON….……………………………………………………………
Tel…………….…………………………………………………………
FAX……………….……………………………………………………
OFERTA
Do Burmistrza Miasta Czarna Woda
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Budowa placu zabaw
w Czarnej Wodzie w ramach zadania „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół
Publicznych w Czarnej Wodzie” oraz rządowego programu „Radosna Szkoła”, które opublikowane
zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
My niżej podpisani
podmiot wiodący ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................
pozostałe podmioty występujące wspólnie ....................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres oferenta/oferentów)
( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne
adresy wszystkich członków konsorcjum)
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
Rozdział I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Cena oferty na zadanie określone w Rozdziale I wynosi:
netto ........................................ zł (słownie złotych: ......................................................;
powiększona o podatek VAT ....................%, co w wyniku daje cenę brutto ..........................................
zł (słownie złotych:...................................................).
3. Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w terminie do dnia 30-09-2011r.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawców. Zakres prac montażowych
powierzonych podwykonawcom:
a) .................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................
6. Oświadczamy, że udzielamy 36 - miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia zabawowe oraz
36 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:.........................................................................................
...............................................................................................................................
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami ujętymi w Rozdziale V - Istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach
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określonych w w/w Rozdziale, zgodnie z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Ofertę niniejszą składamy na __________ kolejno ponumerowanych stronach.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................

__________________ dn. ______________________
_____________________________________
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza oferty
(nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWNIA
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________ dn. ______________________
____________________
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do formularza oferty
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

__________________ dn. ______________________
____________________
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do formularza oferty

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ ZAMÓWIEŃ

Lp.

Nazwa
Zamawiającego

Rodzaj
wykonanych prac

Wartość
zamówienia

Data
wykonania
zamówienia

Miejsce
wykonania
zamówienia

1

2

_________________ dn. ______________________
____________________
(podpis Wykonawcy)
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