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Nasz znak : IOŚ.271.1.3.2015  

 
 

MATERIAŁY   PRZETARGOWE 
 
Przedmiot zamówienia: 
 

Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  
dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy szkołach 

podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach 
programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.  
 
Zamawiający (Inwestor): 

 
WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD  
działający w imieniu Gminy Nowy Żmigród 
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 , 38- 230  Nowy Żmigród  

 
 
Forma przetargu: 
 
Przetarg nieograniczony, którego wartość  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Uwaga: 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza 

ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, W postępowaniu nie będzie 
prowadzona aukcja elektroniczna. 

 

Zatwierdzam, Nowy Żmigród, dnia 01 czerwca  2015r…………………………………… 
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Zawartość dokumentacji przetargowej: 
 
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Druk oferty przetargowej - załącznik nr 1. 

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu  - załącznik nr 2. 
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – złącznik nr 3. 
5. Lista podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej – złącznik  nr  4. 
6. Zakres prac powierzony podwykonawcom –załącznik  nr  5  

7. Projekt umowy  Część I   - załącznik  nr  6 .1 
8. Projekt umowy Część II - załącznik  nr  6 .2 
9. DOKUMENTACJA – PLACE  ZABAW – CZĘŚĆ  I  
10. Projekt  Budowlano –Wykonawczy  - załącznik nr  7.1. 
11. Przedmiar  robót  place zabaw – załącznik nr 7.2.  

12. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - place zabaw – załącznik nr  7.3. 
13. Zgłoszenie – place  zabaw – załącznik  nr  7.4.  
14. DOKUMENTACJA  - DOSTOSOWANIE   POMIESZCZEŃ   CZĘŚĆ II  
15. Przedmiar  robót  dostosowanie pomieszczeń – ŚRODKI  POKL  - załącznik  nr  8.1. 

16. Przedmiar  robót  dostosowanie pomieszczeń – ŚRODKI  WŁASNE   - załącznik  nr  8.2. 
17. Zgłoszenia  i odpowiedzi  dostosowanie pomieszczeń  - załącznik nr  8.3.  
18. OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  CZĘŚĆ III  i  IV  
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dla przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1. Zamawiający  

WÓJT GMINY NOWY Żmigród  
działający w imieniu Gminy Nowy Żmigród z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy 
Żmigród, zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony  w trybie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
   2.1.Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja placów zabaw, dostosowanie 
pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych 
funkcjonujących  przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy 
Żmigród w ramach programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.  

 
Projekt Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX-Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1  -Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług   edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.   

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania   edukacji przedszkolnej. 

 

 

   2.2.Przedmiot zamówienia został podzielony na   2 części 
 
 CZĘŚĆ I – Organizacja placów zabaw  
                   - dostawa zestawów  zabawowych  wraz z montażem  
                   - wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej  
   Lokalizacja- 

 - Szkoła Podstawowa Makowiska 
  - Szkoła Podstawowa Nienaszów   
  - Szkoła Podstawowa Łysa Góra   
  - Szkoła Podstawowa Kąty   
  - Szkoła Podstawowa Łężyny  

          - Szkoła Podstawowa Desznica   
          -  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skalnik 
 
 CZĘŚĆ  II - Dostosowanie pomieszczeń 
           - roboty remontowo budowlane w sanitariatach  
           -zakup wyposażenia, dostosowanie sanitariatów  dla potrzeb dzieci, 
           -zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 
           - dostawa i montaż rolet okiennych  
   Lokalizacja- 

 - Szkoła Podstawowa Makowiska 
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  - Szkoła Podstawowa Nienaszów   
  - Szkoła Podstawowa Łysa Góra   
 - Szkoła Podstawowa Stary Żmigród 
  - Szkoła Podstawowa Łężyny  

          - Szkoła Podstawowa Desznica   
          -  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skalnik 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia 
 
DOKUMENTACJA – PLACE  ZABAW – CZĘŚĆ  I  
Projekt  Budowlano –Wykonawczy  - załącznik nr  7.1. 
Przedmiar  robót  place zabaw – załącznik nr 7.2.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - place zabaw – załącznik nr  7.3. 
Zgłoszenie – place  zabaw – załącznik  nr  7.4.  
DOKUMENTACJA  - DOSTOSOWANIE   POMIESZCZEŃ   CZĘŚĆ II  
Przedmiar  robót  dostosowanie pomieszczeń – ŚRODKI  POKL  - załącznik  nr  8.1. 
Przedmiar  robót  dostosowanie pomieszczeń – ŚRODKI  WŁASNE   - załącznik  nr  8.2. 
Zgłoszenia  i odpowiedzi  dostosowanie pomieszczeń  - załącznik nr  8.3.  
 
 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej, przy opisywaniu przedmiotu 
zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować 
wyłącznie jako przykładowe.  
Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do 
wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 
 
 

2.3. Informacja do całego opisu przedmiotu zamówienia: 
Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może 
zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych 
przez zamawiającego. 
Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały danej części przedmiotu 
zamówienia.  
Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty transportu i dostawy do siedziby 
odbiorcy i użytkownika. 
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie przedmioty objęte dostawą był fabrycznie nowe 

(nieużywane) i w oryginalnych opakowaniach. 
b)  całość zamówienia musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa. I tak: 

      - meble muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i być zatwierdzone do użytku dzieci w wieku   
przedszkolnym, przez uprawnione do tego jednostki certyfikujące 

- urządzenia sanitarne muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać certyfikat/ 
deklaracje zgodności z Polską Normą, z których jasno będzie wynikać możliwość ich montażu 
w budynkach publicznych , 

- urządzenia wchodzące w skład wyposażenia/doposażenia kuchni - j/w 
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2.4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, ofertach 
częściowych i wariantowych oraz podwykonawcach 

 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67, ust. 1, pkt  
     6 upzp), 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art. 83, ust. 1 upzp). 
3.   Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych liczba części 2 

INFORMACJE   DOTYCZĄCE    OFERT   CZĘŚCIOWYCH  
 
 Część nr 1. Nazwa zadania: 
 
 
-Organizacja placów zabaw                
 - dostawa zestawów  zabawowych  wraz z montażem  
- wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej  
 
 
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Część 1 obejmuje zakup  do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 
Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Kątach, Desznicy i Skalniku zestawów  
zabawowych  wraz z montażem, oraz  wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ - 
 Projekt  Budowlano –Wykonawczy  - załącznik nr  7.1. 
Przedmiar  robót  place zabaw – załącznik nr 7.2.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - place zabaw – załącznik nr  7.3. 
Zgłoszenie – place  zabaw – załącznik  nr  7.4.  
 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
45.23.30.00-9    37.53.52.00-9  45.11.27.23-9  45.11.27.10-5 
 
 Czas trwania lub okres wykonania: termin realizacji do 31 sierpnia 2015r. 
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem  zamówienia 
  1/ cena-95% 
  2/ termin gwarancji  -5 %  

 



 
Przetarg nieograniczony  modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  

dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy szkołach podstawowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.  
 
 
 
 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 
                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

Część nr 2. Nazwa zadania: 
 
- Dostosowanie pomieszczeń 
            
           -zakup wyposażenia, dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci, 
           -zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 
           - dostawa i montaż rolet okiennych  
 
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Część 2 obejmuje  dostosowanie pomieszczeń  w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w  Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Starym Żmigrodzie, 
Desznicy i Skalniku polegających na  zakupie wyposażenia, dostosowaniu toalet dla potrzeb 
dzieci, zakupie wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, dostawie  
i montażu rolet okiennych.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  załączniki do SIWZ  
Przedmiar  robót  dostosowanie pomieszczeń – ŚRODKI  POKL  - załącznik  nr  8.1. 

Przedmiar  robót  dostosowanie pomieszczeń – ŚRODKI  WŁASNE   - załącznik  nr  8.2. 
Zgłoszenia  i odpowiedzi  dostosowanie pomieszczeń  - załącznik nr  8.3.  
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
45310000-3 45324000-4 45330000-9 45400000-1  45410000-4 45420000-7  
45421134-2 45430000-0 45430000-0 45431000-7  45431100-8 45431200-9 45432110-8 
45440000-3 45453000-7  

 
Czas trwania lub okres wykonania: termin realizacji do 31 sierpnia 2015r 
 
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 
   zamówienia 
  1/ cena-95% 
  2/ termin gwarancji  -5 %  
 
 
 
3. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania 

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36 a ust. 2  

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 upzp, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
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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, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo 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. 

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 upzp, zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane: 

 

— niespełniającej  wymagań  określonych w specyfikacji   istotnych warunków 
zamówienia; 

— gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2; 
 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 upzp, uważa się za akceptacje projektu umowy przez 
zamawiającego. 

5. 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, w 
terminie 7 dni od dniajej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 upzp, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 
2 upzp, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą 
wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 
podwykonawstwo. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy pkt 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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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. 

12. . Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

15.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez  
zamawiającego, zamawiający może: 

 

— nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

— złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo; 

— dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

    17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania  
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez zamawiającego. 

18. Przepisy art. 143a-143d upzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 
 

W przypadku gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi 
być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) — 
załącznik nr 5 do SIWZ  

 
 

4.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania   oceny 
spełniania tych warunków. 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki 
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy PZP: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania — Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie 

3) dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do  
wykonania zamówienia — Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  
zakresie; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej — W celu potwierdzenia spełnienia warunku 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty dołączyć należy Opłaconą 
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę : 
- Część I – organizacja placów zabaw – 200.000,00  
- Cześć II – dostosowanie pomieszczeń – 70.000,00 
 

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który oprócz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu równocześnie wykaże, iż nie zachodzą względem niego podstawy do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą 0 — 1, tj. 
spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty. 

 

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie należy dołączyć do oferty w celu 
     potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu  
     wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz forma  
     dokumentów. 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: 

 
— w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22  
      ust. 1 ustawy pzp: 
1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy pzp, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; wypełnione i 
podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, albo 
przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 

1.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
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Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę : 

- Część I – organizacja placów zabaw – 200.000,00  
- Część II – dostosowanie pomieszczeń – 70.000,00 

1.3 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania 
Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia lub występowania     podczas      realizacji      zamówienia     np.     
jako      podwykonawca     -     jeżeli      dotyczy 

— w celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których   mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp: 

 
1.3 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
formularza oferty; wypełnionej i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to 
każdego z nich; 

1.4 Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie 
dotyczy to każdego z nich. 

1.5.Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 
w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego 
z nich. 

1.6. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, 
odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 
decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających 
wspólnie dotyczy to każdego z nich. 

1.7. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10, 11 ustawy PZP (tj. wspólnicy, 
partnerzy, komplementariusze, urzędujący członkowie organu zarządzającego), mają 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w 
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
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administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert),z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lu b gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. 

1.8. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lu b miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1.4 — pkt 
5 ppkt 1.6. niniejszej SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lu b dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert); 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);  

1.9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lu b w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych w pkt 5 ppkt 1.8. 
wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 

się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

1.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 5) 1.7- 5) 1.9, muszą być złożone w formie oryginału 
lub kopii przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez wykonawcę za 
zgodność z oryginałem. 

1.11. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustaw) PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (w 
charakterze podwykonawców), Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5 ppkt 1.3 - z 
uwzględnieniem zapisów pkt 5 ppkt 1.7 - pkt 5 ppkt 1.10 SIWZ 
 
 — oraz inne dokumenty tj.: 

1.12. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 
Formularz oferty wraz z załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do 
specyfikacji. 

1.13. Dowód wniesienia wadium. 
1.14. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba 
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reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana 
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej; oryginał pełnomocnictwa  (pełnomocnictw), notarialnie 
poświadczoną kopi ę lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby 
udzielające pełnomocnictwa,   o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika — 
wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum. 

1.15. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi 
być załączony zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, dostaw) 
przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę(ów), wraz z fakultatywnym 
(nieobowiązkowym) podaniem ich nazw(firm),adresu i telefonu. 

1.16. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust.2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej. 

 
1.14. Szczegółową kalkulację cenową z podaniem ceny sumarycznej netto i brutto, 

wartość i/lub wysokość (wysokości) należnego podatku od towarów i usług VAT, 
skalkulowaną przy uwzględnieniu wymagań i zapisów  SIWZ dostarczy 
Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

6. Materiały przetargowe 
 
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest w formie papierowej u zamawiającego i udostępniona 
na stronie internetowej: www.nowyzmigrod.biuletyn.net i może być przekazywana 
nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej — e-mail lub płytka CD. Natomiast po 
uprzednim zamówieniu przez wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość powielenia  
i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej — SIWZ jest nieodpłatna, a 
wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 

7. Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie , ul. Mickiewicza 2 , 
pok. Nr 19 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Gminy Nowy Żmigród  
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 

8. Termin składania ofert  

16 czerwca   2015r. do godz. 1000 

Termin składania oferty jest dochowany, jeżeli oferta w wyznaczonym terminie wpłynie do 
Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po terminie podanym powyżej zamawiający 
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie  
 
9. Termin związania ofertą  
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Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 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. 
Przedłużenie terminu 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. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Warunek przyjęcia ofert 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Nowy 
Żmigród, ul. Mickiewicza 2, pokój Nr 19 do dnia 16 czerwca   2015r. do godz. 1000. Koperta 
nie oznakowana nazwą oferenta winna być opisana następująco: „  Modernizacja placów 
zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  dzieci młodszych   w   
oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy szkołach podstawowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród” 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert  

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 16czerwca  2015r. o godz. 1015 w 
siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, pok. Nr 14. 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda 
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące: 
-  ceny,  
- okres gwarancji 
oraz jeżeli będzie to  przedmiotem oceny oferty: 
- termin wykonania  
-  warunków płatności zawartych w ofertach i inne.  
W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu powyższe informacje. 

12. Sposób ogłoszenia wyników przetargu  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając  
     uzasadnienie faktyczne i prawne; 
4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie  
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      zamówienia publicznego może być zawarta. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

 
 
13. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji - zakończenie: 31 sierpnia   2015r. 
Możliwa jest zmiana terminu wykonania zadania przy zaistnieniu okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na termin jego realizacji, 
np. wystąpienia „siły wyższej" katastrofy naturalnej, warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie prac, itp. 
 
14.  Proponowane zasady płatności i gwarancji 

1. Płatność  po wykonaniu robót,  na podstawie  protokołu odbioru robót  
2. Przewidywany termin płatności faktur: 30 dni. 
3  Okres gwarancji: min. 36 miesiące  

16. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

przy czym dopuszcza się załączenie opisów technicznych i/lub funkcjonalnych przedmiotów 
zamówienia lub katalogów producentów, kserokopie certyfikatów CE, deklaracji zgodności, 
wydruki ze strony producenta lub oświadczenie producenta . Oferta musi być napisana w 
języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1.7 — pkt 5 ppkt. 1.9 siwz, muszą być złożone w 
formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez 
wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do 
     reprezentowania wykonawcy. 
4. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę odpowiednio dla każdej części zamówienia. 
5. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, 

Wymagane przez zamawiającego dokumenty przetargowe przedkładane wraz z ofertą  
   muszą być składane w formie przewidzianej postanowieniami pkt. 4 i 5 niniejszej SIWZ 

6. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część powinna być sporządzona 
przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. Do oferty Wykonawca musi 
dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych 
postanowieniami niniejszej SIWZ. 

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym 
przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach 
dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być 
opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy lub czytelnym podpisem. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony  oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 
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ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się 
którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

9.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) 
podpisującą(e) ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

10.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
11.  Przez tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do wiadomości  publicznej  

informacje techniczne,  technologiczne,  organizacyjne   przedsiębiorstwa   lub   inne   
informacje   posiadające  wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z 
późn. zm.). 

12. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

16. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faksu lub 
drogą elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i 
oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ. 

2. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnia się: 
-w sprawach proceduralnych – Sylwia Sudyka , 
- w sprawach przedmiotu zamówienia — Jolanta Brojek , Łukasz Adamski  

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje 
faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania 

4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a 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 wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą 
dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 i nast. ustawy PZP 

17.Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie 
indywidualnej kalkulacji wykonawcy, odpowiednio za realizację każdej części zamówienia 
dla poszczególnego oddziału przedszkolnego, uwzględniając doświadczenie i wiedzę 
zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
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zamówienia (np. pakowanie, transport, ubezpieczenie), koszty cła oraz odprawy granicznej 
(koszty agencji celnej), podatki, koszty gwarancyjne, w tym niezbędne przeglądy, serwis 
gwarancyjny i konserwacje w czasie okresu gwarancyjnego w miejscu instalacji sprzętu 
oraz rabaty, opusty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. 

2. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna 
odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty odpowiednio dla każdej 
części zamówienia dla poszczególnego oddziału przedszkolnego, przy czym należy podać 
wartości netto i brutto. 

3. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty. 
5.    Nie przewiduje się waloryzacji ceny,  
6.    W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia 

działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeśli to zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający będzie zobowiązany do 
rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający wyłącznie dla celów oceny i 
porównania ofert — doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi. 

7.   Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym 
protokołem odbioru i złożeniu faktury VAT. Płatności nastąpią zgodnie z zapisem umowy i 
ofertą wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, 
odebrania zamówienia i podpisania protokołu odbioru. 

8.  Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku 
Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

18.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
 
1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
   1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego  
         postępowania;   
    2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
   
 2. W związku z podziałem zamówienia na części ,Zamawiający  dokona oceny ofert  
      i  wyboru  Wykonawców odrębnie dla 1,2 . części zamówienia, . 
 
3. Przy wyborze wykonawcy, dla każdej części zamówienia  zamawiający będzie kierował  
     się następującymi kryteriami,  
        

Cena – 95% 
Gwarancja jakości – 5% 

1.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 
postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największa łączną 
liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

1.2. Sposób przyznawania punktów : 
a) cena  
                       C min 
       C=  --------------- x 95 
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                       C bad. 
gdzie :  
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena  

C min – najniższa cena ( brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert  

C bad. – cena ( brutto) oferty badanej  

 

b) gwarancja jakości  
 
                 Gw bad 
     Gw= ----------------- x 5  
                  Gw max 
 
gdzie :  
Gw   - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości  

Gw bad  - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej  

Gw max - najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród   

                     wszystkich podlegających ocenie ofert  

 
1.3. Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 

postepowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną 
liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert ( C+ Gw)  

1.4. Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 
umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, 
oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

1.5. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od 
daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości 
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – otrzyma 5 pkt.  

1.6. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od 
daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy. Zamawiający do obliczenia 
punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości ( Gw) przyjmie okres 
gwarancji jakości (Gw max) jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.  

1.7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 
  4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta odpowiada  wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ w ustawie PZP, a także przepisach 
wykonawczych do ustawy oraz  otrzyma największą ilość punktów wg wyżej podanego 
wzoru (odrębnie dla każdej części   zamówienia) 

 5. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.     
 6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od  towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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19. Postanowienia ogólne 

1. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na 1 lub 2 części zamówienia . 
4. Ofertę należy złożyć w złotych polskich (PLN). 
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę   
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Protokół wraz z załącznikami (oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, 

zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i 
wykonawców oraz umowa) jest jawny, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż  w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 (art. 8 i 96 upzp). 
Zasady udostępniania protokołu wraz z załącznikami określa art. 96 ust. 3 upzp. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie o zamówienie: 
 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia, 

3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi 
wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona 
będzie z Pełnomocnikiem, 

4) jeżeli oferta Wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 

10. 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 
art. 87 ust. la i 2 upzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

11. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.l upzp, zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień  dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp 
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13. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy  

14. Projekt umowy, która będzie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowią  załączniki do 
niniejszej specyfikacji - Załącznik Nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  

15. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacja mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
 
20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 
1. Istotne postanowienia umowy określają  załączniki do niniejszej Specyfikacji. - Załącznik Nr 
6.1, 6.2,  
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej siwz 

zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych 
zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania istotnych zamian zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty w zakresie: 

-  zmiany terminu wykonania prac w przypadku: 
- zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem okresu realizacji umowy o okres 
zatrzymania robót, 

- temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych  
i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest 
przerwanie robót przez Zamawiającego,  wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo 
niepomyślnych warunków pogodowych i  wystąpienia okoliczności lub zdarzeń 
uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez 
możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany 
terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, 
na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, 

- przedłużającego się postępowania przetargowego, spowodowane m. in. Wniesieniem 
odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą (o ilość dni opóźnienia w stosunku do 
pierwotnego ustalonego czasu związania ofertą; 

- opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 
- opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; 
- zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego; 
- wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; 
- wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 

Wykonawca; 
 
Inne dopuszczalne zmiany: 
 
-  zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom – wskazanym  w 
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ofercie 
-   zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie 

wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek 
Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej 
zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać 
odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, 

-   gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych 
 lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 

– okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie  
z zasadami wiedzy inżynierskiej; 

– zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej 
postaci stanie się niecelowa; 

– wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana 
technologii, zmiana materiału); 

–  wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady 
trwałe; 

– wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych ; 
 
Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania 
formy pisemnej. 

 

21. Wadium  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium    dla      
     każdej  z części  na którą składa ofertę w  wysokości; 
 
Część I 
Organizacja placów zabaw   
wadium  w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie : dwa tysiące złotych   ) 

 
Część II 
Dostosowanie pomieszczeń   
wadium  w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc  złotych   ) 

 
 

2. Przedłużenie terminu 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 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
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1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 
2010 r. Nr 96, poz. 620). 

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852  
Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej. Wadium wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej w terminie składania ofert, przy 
czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 
rachunku bankowym zamawiającego. 

6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, najpóźniej 
w terminie składania ofert  (a kopię „potwierdzoną za zgodność z oryginałem" należy 
dołączyć do oferty przetargowej). 

8. Z poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 upzp. 

9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie uznana 
za nieważną i wykluczona. 

10. Zamawiający wraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez zamawiającego. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

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

 
22. Odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
- jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
- jej   treść  nie  odpowiada  treści   specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- została   złożona   przez   wykonawcę   wykluczonego   z   udziału   w   postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia, 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny 
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przypisów. 

23. Wycofanie lub zmiana oferty  

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE 
OFERTY". Koperty oznaczone "WYCOFANIE OFERTY" nie będą otwierane, oferty wycofane nie 
będą odczytywane. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do jego oferty. 

24. Oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w treści oferty 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty za specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona . 
 

25. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się  dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI  II Przedmiotu 

zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie zaokrąglonej do 
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pełnych 100 złotych  . 
3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
(oryginał); 

c) gwarancjach bankowych (oryginał); 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); 
e) 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 
(oryginał). 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek   
      Zamawiającego w Bank Śląski Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 
       Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz 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. 
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  
     jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 21.3. niniejszej instrukcji. 
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
      i   bez zmniejszenia jego wysokości. 
8. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
      zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
 
         
26. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy. 

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej siwz 
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania 
nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

 
Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania istotnych zamian zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty w zakresie: 
zmiany terminu wykonania prac w przypadku: 
- zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem okresu realizacji umowy o okres zatrzymania 
robót, 

- temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych  
i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest 
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przerwanie robót przez Zamawiającego,  wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo 
niepomyślnych warunków pogodowych i  wystąpienia okoliczności lub zdarzeń 
uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez 
możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany 
terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, 
na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, 

- przedłużającego się postępowania przetargowego, spowodowane m. in. Wniesieniem 
odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą (o ilość dni opóźnienia w stosunku do 
pierwotnego ustalonego czasu związania ofertą; 

- opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 
- opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; 
- zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego; 
- wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; 
- wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 
Wykonawca; 
 
Inne dopuszczalne zmiany: 
 
-  zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom – wskazanym  w 

ofercie 
-  w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej 

bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). 
-   zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie 

wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek 
Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej 
zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać 
odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, 

-   gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych 
 lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 

– okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie  
z zasadami wiedzy inżynierskiej; 

– zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej 
postaci stanie się niecelowa; 

– wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana 
technologii, zmiana materiału); 

–  wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady 
trwałe; 

–  wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych ; 
 
Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania 
formy pisemnej. 
     

27. Udzielenie zamówienia, podpisanie umowy  

1. Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 



 
Przetarg nieograniczony  modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  

dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy szkołach podstawowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.  
 
 
 
 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 
                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spośród ofert które: 
- zostały złożone przed upływem terminu do składania ofert, 
- są ważne, 
- są złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania , 
- nie podlegają odrzuceniu . 

2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
- umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie, 
- zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, 
- wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej, 
- wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w 

zawiadomieniu o wyborze oferty, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób, 

- umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, 
- 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 ponownego badania i oceny, chyba ze 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1, 

- zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

28. Unieważnienie postępowania  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
- zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia 
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postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 
- zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie 
została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

O   unieważnieniu   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   zamawiający   zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert, 
-podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

29. Środki ochrony prawnej  

Wykonawcom, 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. 
Środki  ochrony  prawnej   wobec  ogłoszenia o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niz kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób 



 
Przetarg nieograniczony  modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  

dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy szkołach podstawowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.  
 
 
 
 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 
                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lu b specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI (art. od 179 
do 198g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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                                                                                                   Zał.nr 1 do SIWZ 

Zamawiający:   

Gmina Nowy Żmigród  

ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 Nazwa   Wykonawcy 
 

 
 

  
 Adres siedziby 
 (miejscowość, kod pocztowy),ulica ,numer  
 budynku, lokalu) 
 

 

 
         NIP 
       REGON 
 

 

 
        Telefon ,faks 
  

 

           e-mail  

          Osoba wyznaczona  
         do kontaktu z zamawiającym 
       ( Imię ,nazwisko,telefon, e-mail) 

 

 
 
Niniejszym składamy  ofertę w postępowaniu  udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego  na realizację zamówienia p.n.” Modernizacja placów zabaw, 
dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  dzieci młodszych   w   
oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy szkołach podstawowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród” 
 
 
 
1.1.Oferujemy realizację  Zadania 
 CZĘŚĆ I – Organizacja placów zabaw  
                   - dostawa zestawów  zabawowych  wraz z montażem  
                   - wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej  
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CZĘŚĆ I – Organizacja placów zabaw  
 

Cena netto           
(PLN) 

Cena brutto 
(PLN) 

Termin 
gwarancji 
( w miesiącach )   

1.Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Łężynach  

   

2. Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Makowiskach  

  

3. Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Nienaszowie 

  

4. Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Łysej Górze  

  

5. Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Kątach 

  

6. Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Desznicy  

  

7. Oddz.przedszkolny przy  
     Niepublicznej  Sz. Pods. w Skalniku  
  

  

Razem 
 

  

   Cena słownie(brutto)……………………………………………………………………………………/100 zł. 
 
1.2.Oferujemy realizację  Zadania  
 CZĘŚĆ  II - Dostosowanie pomieszczeń 
           -zakup wyposażenia, dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci, 
           -zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 
           - dostawa i montaż rolet okiennych  
 
 
Lp.    

CZĘŚĆ II – Dostosowanie 
pomieszczeń 
 
 

Cena netto           
(PLN) 

Cena brutto 
(PLN) 

Termin 
gwarancji  
 (w miesiącach ) 

1. Oddz. przedszkolny przy Sz. Pods. 
 w Łężynach – ŚRODKI  POKL 

   

Oddz. przedszkolny przy Sz. Pods. 
 w Łężynach – ŚRODKI  WŁASNE  

  

2. Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Makowiskach– ŚRODKI  POKL 

  

 Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Makowiskach – ŚRODKI  WŁASNE 

  

3. Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Nienaszowie– ŚRODKI  POKL 

  

Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods.   
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   w Nienaszowie– ŚRODKI  WŁASNE 
 

4. Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Łysej Górze– ŚRODKI  POKL 

  

Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Łysej Górze – ŚRODKI  WŁASNE 
 

  

5.  Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Desznicy  – ŚRODKI  POKL 

   

 Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Desznicy – ŚRODKI  WŁASNE 

  

6.  Oddz.przedszkolny przy Sz. Pods. 
   w Starym Żmigrodzie - ŚRODKI  
POKL 

  

7.  Oddz.przedszkolny przy  
Niepublicznej   
Sz. Pods. w Skalniku – ŚRODKI  POKL 
  

  

 Razem 
 

  

  Cena słownie(brutto)………………………………………………………………….……………………/100 zł. 
 
2. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz  z załącznikami dla niniejszego 
     zamówienia. Cena obejmuje wszystkie związane z prawidłową realizacją całości   
    zamówienia   koszty. 
3. Akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń warunki realizacji zamówienia zawarte  w 

dokumentacji przetargowej. 
4. Niniejszą ofertę składamy: we własnym imieniu /jako Wykonawcy wspólnie 

     ubiegający się o udzielenie zamówienia*. 
5.Przy realizacji będziemy/nie będziemy zatrudniać podwykonawców* 

   (Jeśli dotyczy dołączyć załącznik nr 5 ). 

6. Będziemy/nie będziemy * korzystać z zasobów innych podmiotów. 

7. Gwarantujemy realizację zamówienie w terminie do 31.08.2015r. 
8. Akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń projekt umowy ,stanowiący załącznik  
    nr 6 do SIWZ. 
9. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na realizację zamówienia w przypadku 
    wyboru naszej oferty w terminach określonych w art.94 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.  
10.Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
     udzielenia niniejszego zamówienia. 
11.Wyrażamy zgodę na  termin płatności faktury – 30 dni ,licząc od daty jej  
     doręczenia Zamawiającemu. 
12.Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
       składania ofert. 
13.Na zrealizowane zamówienie  udzielimy …………………… -miesięcznej gwarancji ,licząc od daty 
     końcowego odbioru. Na sprzęt i urządzenia gwarancja wg udzielonej przez 
     producenta.  
14.Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
     publicznych (Dz.U.2013  poz.907- tekst  jednolity z poźn. zm.) 
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     wskazane poniżej  informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

     przedsiębiorstwa w rozumieniu    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
     i w związku z niniejszym nie   mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

     uczestnikom postępowania.** 
 
 
 
 
 
        L.p.           Oznaczenie nazwa dokumentu                     Numery stron w ofercie 

 
         1.      …………………………………………………………              ……………………… 
 
         2        …………………………………………………………             ……………………… 
 
         3        ………………………………………………………….           ……………………… 
 
**Uwaga: wypełnić tylko jeśli wykonawca zastrzega informacje, dokumenty  
 

 
 Data 

 
Imię i nazwisko osoby/osób 
upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
 

 
Podpis/y/ osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
 
 

  

 
 
 
 
*-niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                      Załącznik nr 2  do SIWZ  
                                                                                    
                                                                                                         ................................, dnia....................  
................................……….........................  
nazwa, pieczęć Wykonawcy/ów  
..................................................................  
.................................................................  
...............................................................  
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

wg art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

Pn:” Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do 
potrzeb  dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy 

szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród „ 
 

 
  

 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli   
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

………….……………………………………  
(podpis osoby upoważnionej)  
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                                                                                                                         Załącznik nr  3 do SIWZ  
 
                                                                                            ................................, dnia......................  
.....................................................................  
                 nazwa, pieczęć Wykonawcy/ów  

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

…………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : 

 

pn: „Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do 
potrzeb  dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy 

szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród” 
 

 

O Ś W I A D C Z A M /Y 

Że nie znajduję/emy się w sytuacji wykluczającej mnie/nas z postępowania o 

zamówienie publiczne w rozumieniu przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

…………..……………………. dnia …………. 2015 r. ......................………………………………. 

                                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ Wykonawców) 

 

 
Pouczenie:  
 
I. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się.  
 
(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ):  
 
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 

została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
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2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

 
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

 
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

 
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  

 
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  

 
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

 
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

 
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  
 
 
II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  
 
(art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych):  
 
1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się 

w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 
udziela się zamówienia na podst. art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art.67 ust 1 pkt 1 i 2;  

 
2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o 

którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.  
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3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  
 
4. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ  

 
____________________________________________ 
                       Nazwa Wykonawcy 

 
 
 
Przystępując do przetargu nieograniczonego prowadzanego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 709 z póź. zm.) na realizację zadania 

 
pn.„ Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do 

potrzeb  dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy 
szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród” 

 
 

CZĘŚĆ I.)* 
informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,z późn. 
zm.)  
 
lub 
 
CZĘŚĆ II.)* 
informuję, o tym, że należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. 
zm.) 
1. ………………………………………………………………………………………….................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………….…........................... 

4. ………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 
____________________________dnia________________________ 
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--------------------------------------------------- 

(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 
Załącznik Nr 5 

 
ZAKRES  ROBÓT  POWIERZONYCH  PODWYKONAWCOM 

 
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy ............................................................................................................. 
 
Numer telefonu ................................... Numer  fax ........................................................... 
 
 
 

Składając ofertę w przetargu na zadanie pod nazwą 
pn.„ Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do 

potrzeb  dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy 
szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród”  

 
oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące roboty: 

 

Lp. Rodzaj robót Kwota %  Kontraktu 
 

Uwagi 
 

  
 
 
 
 

 

   

     

W przypadku realizacji całości robót siłami własnymi w powyższej tabeli należy wpisać 
„nie dotyczy”. 

                                                                                   



 
Przetarg nieograniczony  modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  

dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy szkołach podstawowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach programu PO KL Poddziałanie 9.1.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.  
 
 
 
 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 
                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

                                                       ………………………………………………….……..……………. 
                                                                                                                                                          (pieczęć firmy) 

 
 
 
........................................................  dnia ..........................................  

                                                                                              ...........................................................................................................                                                                           
                                                                                                                                    (pieczęć i podpis upełnomocnionego   
                                                                                                                                          przedstawiciela Wykonawcy ) 
 
 
 

                                                                                                      Zał. nr 6.1. do SIWZ                                                                                                         
UMOWA NR …………… 

                                                 
zawarta w dniu……………………………………… r. w Nowym Żmigrodzie  pomiędzy: 

Gminą Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród 
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy  Nowy Żmigród                       -  Pana Grzegorza Barę  

                    

a 
- Firmą …………………………………………………………………….…………………..…………………………. 
mającą siedzibę ………………………………………………………………………………..……………………… 
działającą na podstawie  wpisu do rejestru………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 
 
reprezentowaną przez: 
……………………………….-………………………………… 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie „przetarg nieograniczony” 
zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 – 
tekst jednolity z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego  zamówienia p.n. 

Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  
dzieci młodszych   w   oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy 
szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród „ 
Część – Organizacja placów zabaw  

                   - dostawa zestawów  zabawowych  wraz z montażem  
                   - wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja placów zabaw dla oddziałów  
     przedszkolnych w  : 

- Szkoła Podstawowa Makowiska 
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- Szkoła Podstawowa Nienaszów   
- Szkoła Podstawowa Łysa Góra   
- Szkoła Podstawowa Kąty   
- Szkoła Podstawowa Łężyny  

        - Szkoła Podstawowa Desznica   
        -  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skalnik 
 
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ 
4.Zakres umowy obejmuje: 
     -dostarczenie kompletnego i nieuszkodzonego wyposażenia  placów zabaw, 
      -montaż dostarczonych urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
      -wykonanie wszystkich niezbędnych  prac  związanych z uruchomieniem  
        i prawidłowym funkcjonowaniem placu zabaw.  
     - wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej 
5. Wykonawca zobowiązuje się do    dostarczenia i wbudowania tylko urządzeń 
     o parametrach i wymiarach konstrukcyjnych elementów  dopuszczonych do 
     użytkowania i posiadających certyfikat bezpieczeństwa lub inny dokument  
     uprawniający  do użytkowania na obiektach typu „plac zabaw dla dzieci”. 
 
6.Realizacja robót prowadzona będzie  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

   polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich  

   wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

7.Zamawiający nie przewiduje wykonania robót uzupełniających . 

   

§ 2 
 Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy protokołem  
 przekazania placu budowy w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. 
 

§ 3 
Termin zakończenia robót:…………………………………………….  

§ 4 
1.  Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru ……………………………… 

……………………………zam……………………………………………………….. działającego w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy  

    z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy(robót) w osobie ……………………… 

zam…………………………………………………………………………………………. 
 

§ 5 
1.Strony ustalają cenę brutto za przedmiot realizacji   na kwotę w wysokości: 
   słownie: ………………………………………………………………zł.   
   Kwota netto wynosi ………………………………………………….zł. słownie: 
   ……………………………………………………………………………………… 
   Kwota podatku VAT wynosi ………………………………………………….. zł. 
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2.Cena  jako ryczałtowa suma   obejmuje całość zamówienia, t.j. wszystkie   skalkulowane przez  
wykonawcę koszty robót, konieczne dla prawidłowego  wykonania robót, podatek VAT, 
wszelkie roboty przygotowawcze, ,porządkowe,  zagospodarowanie placu budowy, koszty 
utrzymania zaplecza budowy. itp. 

3.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego   skalkulowania ceny 
lub pominięcia jakichkolwiek elementów niezbędnych do  wykonania zadania. Skutki 
finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji ceny   obciążają wykonawcę zamówienia – 
musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego w 
ust. 1. 
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania 
zadania i okres rękojmi. 

5. Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5 % wynagrodzenia za wykonanie zadania 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, to jest w kwocie  ………………... 

6. 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

7. 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 6 

    1.Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane  po odbiorze    końcowym robót.     
    2.Płatność faktury  końcowej w  terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 
    3.Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonywanych robót. 
 
 

§ 7 
1. Wykonawca  bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren 

budowy, stosownie do potrzeb budowy. 
2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz 

będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na  terenie budowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki 
bezpieczeństwa. 

5.  W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych. 
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2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz do odbiorów robót 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wszystkich używanych  materiałów: 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane 
do zbadania,  jakości robót wykonywanych na terenie budowy. 

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy  robót./wykonawca 

do realizacji zamówienia zatrudni podwykonawców* Wykonawca może powierzyć, zgodnie z 
ofertą , wykonanie części robót podwykonawcom /dalszym podwykonawcom pod 
następującymi warunkami: 
1.Wykonawca w ofercie przetargowej deklarował udział w realizacji zamówienia      

podwykonawcy/ów/ lub dokumentował  spełnianie warunków udziału przez korzystanie  z 
zasobów  innych podmiotów.  

2.Podwykonawcy posiadają  kwalifikacje do ich wykonania. 
3.Zakres robót powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy winien być tożsamy  ze 

wskazanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 
4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego    zasoby 

wykonawca się powoływał ,na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić, iż proponowany  inny podwykonawca   lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym ,niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.O każdej zmianie lub rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca informuje zamawiającego 
6. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty        

budowlane  zamierzający  zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane  jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia  
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca, lub dalszy  podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej  z projektem umowy. 

  7.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy       
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od       daty 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
,potwierdzających wykonanie zleconej dostawy ,usługi lub roboty budowlanej.  

  8.Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o  podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia go  przez wykonawcę  w zakresie: 

      -niespełniania wymogów określonych w SIWZ 
      -dłuższego niż określony w p-cie 6.5 terminu zapłaty wynagrodzenia 

Niezgłoszenie w w/w terminie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

  9.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty      budowlane  
przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z      oryginałem kopię  umowy o 
podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty  budowlane w terminie 7 dni od  daty jej 
zawarcia. 

10.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty      budowlane  
przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z    oryginałem kopię  umowy o 
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podwykonawstwo ,której przedmiotem są dostawy    lub usługi w terminie 7 dni od  daty jej 
zawarcia z wyłączeniem  umów o     podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie     zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo    o wartości większej niż 50 000,00 zł. 
W niniejszym postępowaniu zamawiający wyłącza z w/w obowiązku umowy       o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł. dotyczące dostaw      
materiałów 
W przypadku zastosowania w umowie  terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, zamawiający 
informuje o tym wykonawcę i wzywa do zmiany po rygorem  wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

 11.Wykonawca przedkładając zamawiającemu fakturę za zrealizowane roboty dołącza do 
faktury dowód zapłaty należności podwykonawcy  za zrealizowaną część robót ,usług,    
dostaw. 

12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego        
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylania się od       obowiązku 
zapłaty przez odpowiednio: wykonawcę, podwykonawcę ,czy dalszego podwykonawcę.    
Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po       zaakceptowaniu przez 
zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy. 

 13.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany         umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności        bezpośredniej zapłaty 
.Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag ,nie        krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia informacji wykonawcy.  14.W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w 
ust.13 zamawiający może:  
1/nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli    
      wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2/złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości           
należnej zapłaty lub podmiotu ,któremu się ona należy,  3/dokonać bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy ,jeżeli podwykonawca  wykaże zasadność takiej zapłaty 

  14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
        podwykonawcy, zamawiający potrąca wypłaconą kwotę z wynagrodzenia 
        należnego wykonawcy. 
  15.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
        lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
        na sumę większą niż 5% wartości  zamówienia publicznego może stanowić  
        podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy w sprawie 
        zamówienia  
  16.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
       wobec zamawiającego  za   wykonanie obowiązków wynikających z umowy  
        i obowiązujących przepisów prawa. 
        Wykonawca w tym zakresie  odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców. 
  17.Ustala się następujące kary umowne płatne przez wykonawcę: 
       -0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki  
        w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy 
      -0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki 
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       w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
       przedmiotem są roboty budowlane 
      -0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki 
       w nieprzedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
       o   podwykonawstwo lub jej zmiany, 
      -0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki 
       w dokonania zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty. 
 
 

§ 10 
1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które   
     wykonuje. 
2.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

         - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych 
           do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia 
do stanu poprzedniego. 

- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejących innych robót 
i urządzeń – j.w.  

3.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace 
  niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
 
4.Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty 
   licząc od daty końcowego odbioru robót. Gwarancja obejmuje także pobocza dróg. 
 
5.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
    niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wydłuża się ustawowy termin 
   rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do…….. miesięcy licząc od daty odbioru 
   końcowego robót. 
 

§ 11 
1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu  
a/ w wysokości 0,2% całkowitej wartosci Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest 
późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od 
płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania 
Wykonawcy.  
b/ w wysokości 0,2% całkowitej wartosci umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu 
   stwierdzonych wad i usterek, liczonych od dnia wyznaczonego terminu na 
   usunięcie wad i usterek , 
c/ wysokości 10 % całkowitej wartości umowy , za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy 
 
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
 a/   w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji faktur za wykonane  
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       roboty 
 b/  w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od umowy  z  
      przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  (nie dotyczy przyczyn określonych 
      w § 16  umowy) 

§ 12 
1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 

dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do 
odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

2. Najpóźniej w dniu odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu ,atesty, (certyfikaty) 
w zakresie wszystkich zastosowanych elementów i urządzeń placów zabaw ,dopuszczające je 
do użycia na tego typu obiektach. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a)   jeżeli wady nadają się do usunięcia, może dokonać odbioru i wyznaczyć termin do 

sunięcia wad, 
b)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
c)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
Umowy (części przedmiotu umowy) po raz drugi. 

4.Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający 
     wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
     usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
5.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
    oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio 
    robót jako wadliwych. 
6.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz  w  okresie 

gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie  tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 
§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
brutto przedstawionej w ofercie przetargowej, co stanowi 
kwotę:………………………………………zł. słownie:.........................................zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 
……………………………………………………………………………………… 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone 
jest na: 
- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady ; 
- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 ust.1 zostanie 
zwolnione w terminach i na zasadach określonych w  art.151 ustawy PZP. 

§  14 
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1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków    zmian: 
3. Zmianie mogą ulec: 
       1/ Termin zakończenia realizacji robót wynikający z: 
           -   przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego, 

       - nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizacje robót, (klęski               żywiołowe, 
itp.) 

           -    wystąpienia złych warunków atmosferycznych , 
           - wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej            staranności  nie 

były w stanie przewidzieć. 
         2/Wartość umowy brutto w przypadku: 
             -zmiany obowiązującej stawki podatku VAT 
         3/ Forma wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy 
         4/Podwykonawca, za zgodą Zamawiającego.  Wykonawca może zmienić               

podwykonawcę lub wprowadzić nowego podwykonawcę. Zmieniony lub nowy 
wykonawca winien spełniać warunki określone dla pierwszego   podwykonawcy.              
Warunki zatrudnienia podwykonawcy/ów/ szczegółowo opisane są w SIWZ. 

           5/Zmianie mogą ulec istotne postanowienia umowy  w stosunku do treści               oferty na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy  zajdzie inna 
niemożliwa do przewidzenia  w dniu zawarcia umowy  okoliczność prawna  techniczna 
,finansowa  czy organizacyjna ,za którą  nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, a  
która będzie skutkowała  niemożliwością wykonania umowy  zgodnie z treścią złożonej 
oferty.  Szczególnie w takiej sytuacji może ulec  termin wykonania umowy. 

 
§  15 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. 

2.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
   Zawiadomienie powinno byc przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed 
   terminem odstąpienia. 

3.  W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
a)  w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 
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b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

c)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty  przerwane oraz 
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz  niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 
dni, usunie z terenu budowy   urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

 
§  16 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia 
publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 
3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 
 
 
 
 

§  17 
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
Postępowania Cywilnego. 

§  18 
Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego. 

§  19 
Umowę odczytano i podpisano. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                      WYKONAWCA: 
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                                                                                                      Zał. nr 6.2. do SIWZ                                                                                                         
UMOWA NR …………… 

                                                 
zawarta w dniu……………………………………… r. w Nowym Żmigrodzie  pomiędzy: 

Gminą Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród 
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy  Nowy Żmigród                       -  Pana Grzegorza Barę  

                    

a 
- Firmą …………………………………………………………………….…………………..…………………………. 
mającą siedzibę ………………………………………………………………………………..……………………… 
działającą na podstawie  wpisu do rejestru………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 
 
reprezentowaną przez: 
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……………………………….-………………………………… 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie „przetarg nieograniczony” 
zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 – 
tekst jednolity z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego  zamówienia p.n. 

Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb  
dzieci młodszych w  oddziałach przedszkolnych funkcjonujących  przy szkołach 
podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród 

     Część II - Dostosowanie pomieszczeń            
           -zakup wyposażenia, dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci, 
           -zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 
           - dostawa i montaż rolet okiennych  
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ 
3.Zakres umowy obejmuje: 
     -dostarczenie kompletnego i nieuszkodzonego wyposażenia  placów zabaw, 
      -montaż dostarczonych urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
      -wykonanie wszystkich niezbędnych  prac  związanych z uruchomieniem  
        i prawidłowym funkcjonowaniem placu zabaw.  
     - wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej 
4. Wykonawca zobowiązuje się do    dostarczenia i wbudowania tylko urządzeń 
     o parametrach i wymiarach konstrukcyjnych elementów  dopuszczonych do 
     użytkowania i posiadających certyfikat bezpieczeństwa lub inny dokument  
     uprawniający  do użytkowania na obiektach typu „plac zabaw dla dzieci”. 
 
5.Realizacja robót prowadzona będzie  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

   polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich  

   wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

6.Zamawiający nie przewiduje wykonania robót uzupełniających . 

   

 
 

§ 2 
 Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy protokołem  
 przekazania placu budowy w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. 
 

§ 3 
Termin zakończenia robót:…………………………………………….  

§ 4 
1.  Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru ……………………………… 

……………………………zam……………………………………………………….. działającego w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy  

    z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
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2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy(robót) w osobie ……………………… 
zam…………………………………………………………………………………………. 
 

§ 5 
1.Strony ustalają cenę brutto za przedmiot realizacji   na kwotę w wysokości: 
   słownie: ………………………………………………………………zł.   
   Kwota netto wynosi ………………………………………………….zł. słownie: 
   ……………………………………………………………………………………… 
   Kwota podatku VAT wynosi ………………………………………………….. zł. 
2.Cena  jako ryczałtowa suma   obejmuje całość zamówienia, t.j. wszystkie   skalkulowane przez  

wykonawcę koszty robót, konieczne dla prawidłowego  wykonania robót, podatek VAT, 
wszelkie roboty przygotowawcze, ,porządkowe,  zagospodarowanie placu budowy, koszty 
utrzymania zaplecza budowy. itp. 

3.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego   skalkulowania ceny 
lub pominięcia jakichkolwiek elementów niezbędnych do  wykonania zadania. Skutki 
finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji ceny   obciążają wykonawcę zamówienia – 
musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego w 
ust. 1. 
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania 
zadania i okres rękojmi. 

8. Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5 % wynagrodzenia za wykonanie zadania 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, to jest w kwocie  ………………... 

9. 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

10. 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 6 

    1.Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane  po odbiorze    końcowym robót.     
    2.Płatność faktury  końcowej w  terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 
    3.Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonywanych robót. 
 
 

 
 

§ 7 
1. Wykonawca  bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren 

budowy, stosownie do potrzeb budowy. 
2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz 

będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na  terenie budowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki 
bezpieczeństwa. 

5.  W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz do odbiorów robót 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wszystkich używanych  materiałów: 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane 
do zbadania,  jakości robót wykonywanych na terenie budowy. 

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy  robót./wykonawca 

do realizacji zamówienia zatrudni podwykonawców* Wykonawca może powierzyć, zgodnie z 
ofertą , wykonanie części robót podwykonawcom /dalszym podwykonawcom pod 
następującymi warunkami: 
1.Wykonawca w ofercie przetargowej deklarował udział w realizacji zamówienia      

podwykonawcy/ów/ lub dokumentował  spełnianie warunków udziału przez korzystanie  z 
zasobów  innych podmiotów.  

2.Podwykonawcy posiadają  kwalifikacje do ich wykonania. 
3.Zakres robót powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy winien być tożsamy  ze 

wskazanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 
4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego    zasoby 

wykonawca się powoływał ,na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić, iż proponowany  inny podwykonawca   lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym ,niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.O każdej zmianie lub rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca informuje zamawiającego 
6. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty        

budowlane  zamierzający  zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane  jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia  
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca, lub dalszy  podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej  z projektem umowy. 

  7.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy       
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od       daty 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
,potwierdzających wykonanie zleconej dostawy ,usługi lub roboty budowlanej.  

  8.Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o  podwykonawstwo w 
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terminie 7 dni od daty przedłożenia go  przez wykonawcę  w zakresie: 
      -niespełniania wymogów określonych w SIWZ 
      -dłuższego niż określony w p-cie 6.5 terminu zapłaty wynagrodzenia 

Niezgłoszenie w w/w terminie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

  9.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty      budowlane  
przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z      oryginałem kopię  umowy o 
podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty  budowlane w terminie 7 dni od  daty jej 
zawarcia. 

10.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty      budowlane  
przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z    oryginałem kopię  umowy o 
podwykonawstwo ,której przedmiotem są dostawy    lub usługi w terminie 7 dni od  daty jej 
zawarcia z wyłączeniem  umów o     podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie     zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo    o wartości większej niż 50 000,00 zł. 
W niniejszym postępowaniu zamawiający wyłącza z w/w obowiązku umowy       o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł. dotyczące dostaw      
materiałów 
W przypadku zastosowania w umowie  terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, zamawiający 
informuje o tym wykonawcę i wzywa do zmiany po rygorem  wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

 11.Wykonawca przedkładając zamawiającemu fakturę za zrealizowane roboty dołącza do 
faktury dowód zapłaty należności podwykonawcy  za zrealizowaną część robót ,usług,    
dostaw. 

12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego        
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylania się od       obowiązku 
zapłaty przez odpowiednio: wykonawcę, podwykonawcę ,czy dalszego podwykonawcę.    
Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po       zaakceptowaniu przez 
zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy. 

 13.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany         umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności        bezpośredniej zapłaty 
.Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag ,nie        krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia informacji wykonawcy.  14.W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w 
ust.13 zamawiający może:  
1/nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli    
      wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2/złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości           
należnej zapłaty lub podmiotu ,któremu się ona należy,  3/dokonać bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy ,jeżeli podwykonawca  wykaże zasadność takiej zapłaty 

  14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
        podwykonawcy, zamawiający potrąca wypłaconą kwotę z wynagrodzenia 
        należnego wykonawcy. 
  15.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
        lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
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        na sumę większą niż 5% wartości  zamówienia publicznego może stanowić  
        podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy w sprawie 
        zamówienia  
  16.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
       wobec zamawiającego  za   wykonanie obowiązków wynikających z umowy  
        i obowiązujących przepisów prawa. 
        Wykonawca w tym zakresie  odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców. 
  17.Ustala się następujące kary umowne płatne przez wykonawcę: 
       -0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki  
        w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy 
      -0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki 
       w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
       przedmiotem są roboty budowlane 
      -0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki 
       w nieprzedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
       o   podwykonawstwo lub jej zmiany, 
      -0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki 
       w dokonania zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty. 
 
 

§ 10 
1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które   
     wykonuje. 
2.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

         - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych 
           do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia 
do stanu poprzedniego. 

- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejących innych robót 
i urządzeń – j.w.  

3.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace 
  niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
 
4.Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty 
   licząc od daty końcowego odbioru robót. Gwarancja obejmuje także pobocza dróg. 
 
5.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
    niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wydłuża się ustawowy termin 
   rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do…….. miesięcy licząc od daty odbioru 
   końcowego robót. 
 

§ 11 
1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu  
a/ w wysokości 0,2% całkowitej warto�ci Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest 
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późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od 
płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania 
Wykonawcy.  
b/ w wysokości 0,2% całkowitej warto�ci umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu 
   stwierdzonych wad i usterek, liczonych od dnia wyznaczonego terminu na 
   usunięcie wad i usterek , 
c/ wysokości 10 % całkowitej wartości umowy , za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy 
 
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
 a/   w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji faktur za wykonane  
       roboty 
 b/  w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od umowy  z  
      przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  (nie dotyczy przyczyn określonych 
      w § 16  umowy) 

§ 12 
1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 

dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do 
odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

2. Najpóźniej w dniu odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu ,atesty, (certyfikaty) 
w zakresie wszystkich zastosowanych elementów i urządzeń placów zabaw ,dopuszczające je 
do użycia na tego typu obiektach. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a)   jeżeli wady nadają się do usunięcia, może dokonać odbioru i wyznaczyć termin do 

sunięcia wad, 
b)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
c)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
Umowy (części przedmiotu umowy) po raz drugi. 

4.Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający 
     wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
     usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
5.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
    oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio 
    robót jako wadliwych. 
6.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz  
    w  okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia 
   należytego wykonania umowy, o którym mowa w � 15 niniejszej Umowy. 
7.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 
   tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
   przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
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§ 13 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto przedstawionej w ofercie przetargowej, co stanowi 
kwotę:………………………………………zł. słownie:.........................................zl. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 
……………………………………………………………………………………… 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone 
jest na: 
- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady ; 
- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w � 15 ust.1 zostanie 
zwolnione w terminach i na zasadach określonych w  art.151 ustawy PZP. 

§  14 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków    zmian: 
3. Zmianie mogą ulec: 
       1/ Termin zakończenia realizacji robót wynikający z: 
           -   przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego, 

       - nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizacje robót, (klęski               żywiołowe, 
itp.) 

           -    wystąpienia złych warunków atmosferycznych , 
           - wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej            staranności  nie 

były w stanie przewidzieć. 
         2/Wartość umowy brutto w przypadku: 
             -zmiany obowiązującej stawki podatku VAT 
         3/ Forma wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy 
         4/Podwykonawca, za zgodą Zamawiającego.  Wykonawca może zmienić               

podwykonawcę lub wprowadzić nowego podwykonawcę. Zmieniony lub nowy 
wykonawca winien spełniać warunki określone dla pierwszego   podwykonawcy.              
Warunki zatrudnienia podwykonawcy/ów/ szczegółowo opisane są w SIWZ. 

           5/Zmianie mogą ulec istotne postanowienia umowy  w stosunku do treści               oferty na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy  zajdzie inna 
niemożliwa do przewidzenia  w dniu zawarcia umowy  okoliczność prawna  techniczna 
,finansowa  czy organizacyjna ,za którą  nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, a  
która będzie skutkowała  niemożliwością wykonania umowy  zgodnie z treścią złożonej 
oferty.  Szczególnie w takiej sytuacji może ulec  termin wykonania umowy. 

 
§  15 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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d) Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. 
2.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
   Zawiadomienie powinno by� przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed 
   terminem odstąpienia. 

4.  W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
a)  w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

c)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty  przerwane oraz 
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz  niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 
dni, usunie z terenu budowy   urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

 
§  16 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia 
publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 
3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

§  17 
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
Postępowania Cywilnego. 

§  18 
Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego. 

§  19 
Umowę odczytano i podpisano. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                  WYKONAWCA: 


