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ROZDZIAŁ I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Ogrodzieniec   

(Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu)  

 42 - 440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25 

 tel. 32 6709700 fax 32 67 09 721  

  e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl 

NIP: 6492275822, REGON: 276258842 
 

ROZDZIAŁ II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2015 r. poz. 2164 z 

późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą" lub „ustawą Pzp". W sprawach 

nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

ROZDZIAŁ III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Ruch i rekreacja to zdrowie” – Budowa i 

przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec, polegająca 

w przeważającej mierze na dostawie i rozmieszczeniu urządzeń na placu zabaw i 

„siłowniach na świeżym powietrzu” oraz montażu wiat wypoczynkowych. 

2. Zakres prac obejmuje: 
1) Budowę placu zabaw w Gieble na działce nr 140/4 w  zakresie  dostawy i montażu 

następującego wyposażenia placu zabaw:  

a) Zestaw typu FS - PLAY 1011S (Zestaw zabawowy ze ślizgiem pojedyńczym na 

podest h=80 cm i tubowym na podeście h=120), 

b) Bujak typu BAS.0002 Zebra, 

a) Bujak typu BAS.0003 HIPPO, 

b) Huśtawka wagowa typu Ważka PZ.241, 

c) Karuzela tarczowa z siedziskiem FK.010, 

d) Zestaw zabawowy typu FS - PLAY 5000-21, 

e) Zestaw zabawowy typu PZ.211-1, 

f) Ławki parkowe (2 szt.). 

2) Budowa miejsca rekreacji w Ogrodzieńcu Oś. Orzeszkowej na działce 804/141 

(pomyłkowo w niektórych dokumentach widnieje numer działki 804/11). Zakres 

prac dotyczy dostawy i montażu urządzeń tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” do 

ćwiczeń typu: 

a) Wyciąg górny, 

b) Twister, 

c) Wioślarz, 

d) Orbitrek. 

3) Budowa miejsca rekreacji w Ogrodzieńcu – Krępa na działce 6768/3 w zakresie 

dostawy i montażu urządzeń tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” do ćwiczeń typu: 

a) Twister, 

b) Wioślarz, 

c) Orbitrek, 

d) Narciarz, 

e) Prasa nożna, 

f) Podciąganie nóg, 

g) Wyciskanie siedząc. 

4) Rozbudowa miejsca rekreacji w Kiełkowicach na działce 324/2 w zakresie  

dostawy i montażu urządzeń  tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” do ćwiczeń typu: 

mailto:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
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a) Wyciąg górny, 

b) Twister, 

c) Wioślarz, 

d) Orbitrek, 

e) oraz wiaty wypoczynkowej. 

5) Rozbudowa miejsca rekreacji w Ryczowie Kolonii na działce 223 w  zakresie 

dostawy i montażu urządzeń tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” do ćwiczeń typu: 

a) Wyciąg górny, 

b) Twister 

6) Rozbudowa miejsca rekreacji w Gieble na działce 79/15 w zakres dostawy i 

montażu urządzeń tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” do ćwiczeń typu: 

a) Wyciąg górny, 

b) Twister, 

c) Wioślarz, 

d) Orbitrek, 

e) oraz wiaty wypoczynkowej wraz z ławkami drewnianymi (2 szt.) i stołem 

drewnianym (1 szt.). 

7) Rozbudowa miejsca rekreacji w Gulzowie na działce 118/6 w  zakres dostawy i 

montażu urządzeń tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” do ćwiczeń typu: 

a) Wyciąg górny, 

b) Twister, 

c) Wioślarz, 

d) Orbitrek, 

8) Rozbudowa miejsca rekreacji w Ryczowie na działce 507/6 w zakresie dostawy i 

montażu urządzeń tzw. „siłowni na świeżym powietrzu” do ćwiczeń typu: 

a) Wyciąg górny, 

b) Twister. 

oraz przygotowanie ternu  i pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem pod w/w tereny 

rekreacyjne. 

3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, które stanowią 

załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). 

       Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. 

rzeczywiste obmiary wykonanych robót. 

4. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także 

załączony do SIWZ wzór umowy. 

5. Tam, gdzie w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, 

dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie 

norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych 

odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z 

art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 

ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych" w stosunku do wskazanych w 

dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 

składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
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d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, , 

charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku 

do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty 

technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub 

normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę 

normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień 

publicznych. 

7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej 

mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące 

normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 

ustawy. 

8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

290 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 

robót i SIWZ. 

9. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy, licząc od dnia 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy 

okresowi rękojmi. 

10. Obowiązek zatrudnienia na umowę o prace. 

Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 166 z 

późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu budowy i przebudowy 

placów zabaw i terenów rekreacyjnych w tym 

• roboty ziemne, 

• montaż wyposażenie placu zabaw i siłowni, 

• roboty stolarskie i dekarskie, 

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową, 

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na 

umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo we 

wzorze umowy. 
11. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 

ust. 5 ustawy Pzp. Bezpieczne dojścia i dojazdy osobom niepełnosprawnym, w tym 

poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego zapewniają nawierzchnie 

utwardzone w części wykonane z kostki bezfazowej bez wzniesień i pochylni 

przekraczających 6%. Zamontowane na placu zabaw i siłowni furtki nie utrudniają 

dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich 

(szerokość furtki min. 1,0 m). Zamontowane urządzania będą umożliwiały ćwiczenia i 

rehabilitację dla osób z ograniczeniami ruchowymi o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz dla osób z pozostałymi schorzeniami kwalifikującymi je jako 

osoby niepełnosprawne 
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12. Zadanie jest współfinansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020. 

13. Nazwa/y i kod/v Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

Kod CPV 37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy 

Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

ROZDZIAŁ IV.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 
 

ROZDZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWINIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy: 

> nie podlegają wykluczeniu; 

> spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ. 

1. Podstawy wykluczenia: 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 
ust. 1b ustawy. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań. 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

a)  Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał należycie dostawę, w szczególności zgodnie z przepisami 
prawa  oraz prawidłowo ukończył: 
> co najmniej jedną dostawę polegająca na dostarczeniu i rozmieszczeniu 

urządzeń na placu zabaw lub siłowni napowietrznej o wartości 
minimum 30 000 zł brutto. 

 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia 
stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym 
Urzędu Zamówień Publicznych. 
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ROZDZIAŁVI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 
(Rozdział V ust. 1 i 2) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
(oświadczenia z art. 25a ustawy) tj.: 

 
a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
    W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców ww. 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie. 
 

b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

    W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców ww. 
oświadczenie składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w 
postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 

 
Informacje zawarte w w/w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 

2.  W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału), 
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

 
Uwaga nr 1. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie 
o zamówienie. 
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ 
w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym 
idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 
Ww. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu. 
 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (Rozdziału V ust. 2 pkt 3 SIWZ). zostanie 
wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów): 
 

a)   w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału V ust. 2 pkt 3 lit, a): 
 
wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  

 
Uwaga nr 2: 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

dotyczy warunków udziału w postępowaniu (zdolności technicznej lub zawodowej): 

b)  dokument  (np. zobowiązanie)  innych  podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta 
ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
podmiot udostępniający zasoby. 

 

4.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 
przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, 
zostanie wezwany do złożenia następujących (aktualnych na dzień złożenia 
dokumentów): 

 

1) Karty techniczne (powinny zawierać dane techniczne oraz ilustracje urządzeń) oraz 
certyfikaty potwierdzające zgodność urządzeń z normą PN - EN 16630:2015-06E 
lub równoważna wszystkich urządzeń ćwiczeniowych: 
a) Urządzenie fitness – Wyciąg górny 

b) Urządzenie fitness – Twister 

c) Urządzenie fitness – Wioślarz 

d) Urządzenie fitness – Orbitrek 

e) Urządzenie fitness – Narciarz 

f) Urządzenie fitness – Prasa nożna 

g) Urządzenie fitness – Podciąganie nóg 

h) Urządzenie fitness – Wyciskanie siedząc 
2) Karty techniczne (powinny zawierać dane techniczne oraz ilustracje urządzeń) oraz 

certyfikaty potwierdzające zgodność urządzeń z norma PN - EN 1176:2009 lub 
równoważna wszystkich urządzeń zabawowych: 
a) Zestaw typu FS - PLAY 1011S, 

b) Bujak typu BAS.0002 Zebra, 

c) Bujak typu BAS.0003 HIPPO, 

d) Huśtawka wagowa typu Ważka PZ.241, 

e) Karuzela tarczowa z siedziskiem FK.010, 

f) Zestaw zabawowy typu FS - PLAY 5000-21, 

g) Zestaw zabawowy typu PZ.211-1, 
 

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak 
podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352); 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 
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3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

ROZDZIAŁ VII.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3, Zamawiający dopuszcza, aby 
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu (nr faksu: 32 67 09 721 lub 32 67 09 700) lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 147 i 615) - adres e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl 

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego 
wraz z dopiskiem: „IRG.271.12.2017". 

3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 ust. 3 
lub ust. 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. 
Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod 
następującym adresem: http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/ 

6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 
przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Piotr Mikulski 
- w sprawach dotyczących procedury postępowania – Jolanta Gąkowska. 

ROZDZIAŁ VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
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ROZDZIAŁ IX.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

ROZDZIAŁ X.  INFORMACJA NA TEMAT  PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 

imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 

odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy" lub inne podobne 

sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 

Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału 

podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Ponadto warunki dotyczące uczestnictwa podwykonawców określone zostały we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do 

uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z 

tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych. 

ROZDZIAŁ XI.  KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. odpowiednio warunków udziału w 

postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 2 rozdziału V SIWZ), niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia -dokument ten np. zobowiązanie należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność przez notariusza, lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 

Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać w 
szczególności: 
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
• sposób wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
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• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia (rozdział V ust. 2 pkt 3 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w ust. 2 rozdziału V SIWZ, polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
(ust. 1 rozdziału VI SIWZ). 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub 
sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania 
spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w ust. 3 rozdziału VI SIWZ). 

ROZDZIAŁ XII.  PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 

1.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie 
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów. 



 

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec 

Przetarg nieograniczony – „Ruch i rekreacja to zdrowie” Budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie  

Gminy Ogrodzieniec  
Nr postępowania- IRG.271.12.2017 

  
13 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których 
mowa w ust. 1. 

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1.  Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty 
w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu). 
1) Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ), informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując wartość bez kwoty podatku. 

2) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, 
musi w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wskazać część/zakres 
zamówienia jaką wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać 
nazwę (firmę) podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w 
odpowiednim punkcie w Formularza oferty „nie dotyczy" lub inne podobne 
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez 
udziału podwykonawców. 

3) Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić odpowiedni 
punkt Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczący statusu przedsiębiorcy. 

4) W celu uzyskania przez Wykonawcę punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia" - 
należy wypełnić odpowiedni punkt w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

5) Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu - składane są w oryginale. 

6) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt. 6 składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 
dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

8) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi 

jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane 

itp.). 

2. Do oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do 
SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - 
załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci 
elektronicznej. 

3) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie 
przedmiarów robót stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 

4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie - jeśli dotyczy. 
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3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku 
polskim. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język 
polski - nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 

7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 

9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 
za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z 
dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania 
jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), 
pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki 
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo 
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki 
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z 
dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie 
ofertę. 

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub 
pełnomocnika); 

13. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym 
jako pełnomocnik pozostałych. 

14. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i 
oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

15. Wykonawca   powinien   umieścić   ofertę   wraz   z   pozostałymi dokumentami, 
oświadczeniami w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Miasta i Gminy w 
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Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25,42-440 Ogrodzieniec oraz opisane w następujący 
sposób: 

 

GMINA OGRODZIENIEC 

42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności  25 

 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenach Gminy 
Ogrodzieniec w ramach projektu pn. „Ruch i rekreacja to zdrowie” 

 

Nie otwierać przed  09.08.2017  r.  godz. 11:15 

 

 określeniami: „Zmiana" lub „Wycofanie". 

16. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
1) W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o 
czym poinformuje Wykonawcę. 

2) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i
 stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica 
przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego". 

3) Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie 
do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert: 
Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

Sekretariat, pok. 22,  I piętro 

2. Termin składania ofert: 

do dnia 09.08.2017r., do godz.11
00

. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Narad Urzędu Miasta i 

Gminy w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 w dniu, w którym upływa termin składania 

ofert, o godz. 11.15. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem 

VAT). 

6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, 

nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 

informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności 

zawartych w ofercie oraz zaoferowanego okresu gwarancji. 
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl  informacje dotyczące: 
1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

8.  W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, ti. informacji, o których wyżej mowa Wykonawcy złożą 

stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

SIWZ. 

2. Cenę ofertową należy wyliczyć metodą kalkulacji uproszczonej (polegającej na 

obliczeniu wartości robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości 

jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych) w oparciu o dołączone do 

SIWZ przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

dokumentację projektową. Wyliczona w ten sposób cena będzie rozliczona w oparciu o 

kosztorys powykonawczy (rzeczywiste obmiary wykonanych robót) - wynagrodzenie 

kosztorysowe. Wykonawca sporządzając ofertę nie może samodzielnie dokonywać 

zmian w stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru robót. Wszelkie 

niezgodności czy też sprzeczności pomiędzy przedmiarem, a pozostałymi dokumentami 

składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, powinny być korygowane przez 

Zamawiającego w trybie udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści 

SIWZ. 

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 

(procentowej) podatku VAT. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego 

miejsca po przecinku). 

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem: 

a) cena ofertowa - 60 pkt. 

b) okres gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt i urządzenia) - 40 pkt. 

2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną 

w następujący sposób: 

ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru: 
 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
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 CN 
C = ----- x 60  

CB 
 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 
C - liczba punktów w kryterium „cena ofertowa", 
CN - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych 
ofert,  
CB - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
60 - znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa" wyrażone w punktach - 60 pkt. 
 
Uwagą nr 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami 
 
Uwaga nr 6. przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 
mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

 

ad. b) okres gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt i urządzenia) (GiR) 

– 40 pkt - wg następującego wzoru: 
 

   GiR Bo 
GiR = ---------- x 40 

GiR N 
      

gdzie poszczególne litery oznaczają: 
GiR - liczba punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, 

sprzęt i urządzenia)", 
GiR Bo - okres gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt i urządzenia) badanej 

oferty spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 
GiR N - okres gwarancji i rękojmi najdłuższy (na roboty budowlane, sprzęt i urządzenia) 

spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 
40 - znaczenie (waga) kryterium „okres gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt 

i urządzenia)" wyrażone w punktach - 40 pkt. 
 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w 
Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). W zakresie kryterium „okres gwarancji i 
rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt i urządzenia)" musi być wyrażony w całych 
miesiącach (min. 36 miesięcy. max. 60 miesięcy). 
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W 
takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów. W przypadku gdy Wykonawca 
zadeklaruję okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy - oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w 
Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt i 
urządzenia) - Zamawiający przyjmie minimalną ilość 36 miesięcy. 

 
3.  Za  ofertę  najkorzystniejszą  będzie   uznana   oferta,  która  przy  uwzględnieniu 

powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. 
 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
przez siebie określonym ofert dodatkowych. 
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4. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną 

(końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: 
 

KIP = C + GiR 
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KIP - końcowa ilość punktów, 
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, 
GiR - ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji i rękojmi (na roboty 

budowlane, sprzęt i urządzenia). 

ROZDZIAŁ XVII. OCENA OFERT 

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności io których 
mowa w art. 25 ust. 1. 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do 
odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

 

Uwaga nr 7: 
Brak odpowiedzi przez Wykonawcę na Zawiadomienie dotyczące poprawy omyłek na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., Zamawiający potraktuje jako zgodę na 
poprawienie tych omyłek. 

5. W przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie 
zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej 
SIWZ). 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z 

ust. 3 oraz ust. 4 Rozdziału VI SIWZ). 

ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Wykonawca,  którego  oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przed 

zawarciem umowy: 

a)  Przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) 
zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 
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b)  W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed 
podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z 
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 
terminów określonych w art. 94 ustawy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z 
podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: 
Pani Jolanta Gąkowska - Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, tel. (32) 67 09 

728. 

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania zamówienia. 

ROZDZIAŁ XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

ALBO WZÓR UMOWY 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ 

wzór umowy (załącznik nr 5). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 

kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. Warunki określono również poniżej: 

1)  Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało 
się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej 
Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do 
minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 
powstałego na skutek działania siły wyższej; 

b) braku możliwości prowadzenia prac budowlanych w wyniku złej pogody, 
trwającej ponad 5 dni roboczych, uniemożliwiającej wykonywanie prac /robót/ 
lub usług budowlanych ze względu na wymogi producentów materiałów lub 
urządzeń, jeżeli rzeczywiście nie prowadzono w tym okresie prac, robót 
budowlanych oraz innych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, 
przy czym w takim przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić dokumenty zawierające informację producentów 
materiałów lub urządzeń o ww. wymogach; 

c) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących 
zagrożenie, 

d) wystąpienie wykopalisk archeologicznych, itp.; 
e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w 
realizacji Inwestycji). 
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania 
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana 
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terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze 
zmianą terminu realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram 
rzeczowo-finansowy. 

2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgodnie z opracowaną 
procedurą zmian - zatwierdzony „Wniosek o wprowadzenie zmian robót/obiektów"), 
wskutek: 
a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót 

planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z 
obmiarów robót wykonanych, 

b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które 
nie były przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), nie 
wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w 
dokumentacji projektowej; 

a) wykonanie robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w 
dokumentacji projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to 
istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres 
zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej; 
Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy, jeżeli ich wprowadzenie nie 
spowoduje przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 
umowy. 

3)  Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie: 
a) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z dokonania 

zmian wskazanych w niniejszej umowie a prowadzących do zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 umowy. W przypadku 
zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie 
aneksu do umowy, 

b) zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; 

jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, 

rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego 

podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje 

wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez 

podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/ zgłoszenie w trakcie 

realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w 

podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę 

umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez 

rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi 

zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, 

rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany 

umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.  

3.  Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, w 
tym m.in.: 
1) Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, współpracy ze strony Wykonawcy lub ze 

strony Zamawiającego (w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych 
czynności przez te osoby) - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 

2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych 

teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez 

pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 
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4. Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalna,, przekształceniami, 

dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne), zmiana nazwy Wykonawcy -

winno nastąpić w formie aneksu do umowy. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawę do zmiany umowy, każda 

ze Stron występuje z wnioskiem na piśmie o dokonanie takiej zmiany. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą 

Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - 

aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w 

których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest nieważna. 

8. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 
pkt 2-6 ustawy. 

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179 - 198 g ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, 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. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 

środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 
1) Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 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. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
1) Odwołanie powinno wskazywać czynności 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. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a)   nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do 

wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
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4) 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 przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
1)  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

2)  Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

3)  W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

4)  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 
zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

5)  W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

7.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 
1) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

2) Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust 2 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I 

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

3. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 

ROZDZIAŁ XXIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 67UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 

ustawy. 
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ROZDZIAŁ XXV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT 

WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ 

ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI 

KRYTERIAMI OCENY 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 

ROZDZIAŁ XXVI. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNE LUB STRONY 

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl  

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH 

MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

ROZDZIAŁ XXVIII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

ROZDZIAŁ XXIX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIUM 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 

ROZDZIAŁ XXX.  ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty; 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;  

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w  

postępowaniu;  

Załącznik nr 4  Wzór umowy; 

Załącznik nr 5  Informacja w sprawie grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 6  Dokumentacja,  Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót,  

Przedmiar robót   
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Załącznik nr 1 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Zamawiający: 

 

Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

„Ruch i rekreacja to zdrowie” - Budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc 

rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec   

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

  

                                                 
1 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę 

wspólną (podmioty te również należy wskazać podając nazwy (firmy) i adresy). 

Nazwa (firma) Wykonawcy
1
 Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

Nr REGON/NIP Telefon/fax Adres e-mail 
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3.  Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)
2
: 

□ Mikroprzedsiębiorstwo 

□ Małe przedsiębiorstwo 

□ Średnie przedsiębiorstwo 

    Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych 
warunków (ogółem wartość kosztorysu ofertowego) wynosi: 

Brutto:  .............................................. zł 

Słownie ……………………………………………………………………………… 
 
(w tym  .... % podatku VAT tj. …………………………. zł ). 

UWAGA: Informacje poniżej wypełnić wyłącznie, gdy zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli  

wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić 

niewypełnione. 

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w zakresie następujących towarów/usług: …………………………… 

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………  

4.   Udzielamy ............ ……….
3
 miesięcy gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt i 

urządzenia) na warunkach określonych we wzorze umowy. 

5.  Deklarujemy  wykonanie  przedmiotu zamówienia w terminie: do 60 dni od daty 
zawarcia umowy. 

6.  Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

7.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

8.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.  Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

10.  Niżej  podaną część zamówienia,  wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

                                                 
2 te informacje wymagane są wyłącznie dla celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób I którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
3
 W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalny okres 36 miesięcy. 

L.p. Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   
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11.  Do oferty załączamy  lub wskazujemy następujące dokumenty: 

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

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

12.  Oferta została złożona na  ........ ...... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

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

 

………………………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

Zamawiający: 

 

Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 

Wykonawca: 

………………………………

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………

………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Ruch i rekreacja to zdrowie” - Budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji 

na terenie Gminy Ogrodzieniec  

prowadzonego przez  Gminę Ogrodzieniec, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp. 

 

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

(miejscowość i data)                                                ( podpis osoby uprawnionej do 

   reprezentowania Wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): 

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

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

 

…………….……………….., dnia ………….… r.            ……………………………… 

(miejscowość i data)                                     (podpis osoby uprawnionej do 

                                                                          reprezentowania Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……………, dnia ……… r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                    (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                             reprezentowania Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……………, dnia ……… r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                    (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                       reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik 3 

 

Zamawiający: 

Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 

Wykonawca: 

………………………………

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………

………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Ruch i rekreacja to zdrowie” - Budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji 

na terenie Gminy Ogrodzieniec  

prowadzonego przez Gminę Ogrodzieniec oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 2 Rozdziału V Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

…………….……………, dnia ……… r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                      (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                        reprezentowania Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w o zamówieniu oraz w ust. 2  Rozdziału V Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

..………………………………………………………………………………………………, w 

następującym zakresie: ………………………………………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

…………….……………, dnia ……… r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                    (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                     reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

…………….……………, dnia …… r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                 (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                 reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

Oświadczenie nie należy składać wraz z ofertą 

Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego, informacji podawanych podczas sesji otwarcia 

ofert  przez wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

Zamawiający: 

Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 

Wykonawca: 

………………………………

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………

………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)   

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.::  

„Ruch i rekreacja to zdrowie” - Budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji 

na terenie Gminy Ogrodzieniec  

oświadczam/y, że: 

-  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/ 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*: 

- wspólnie z ……………………………… należę/należymy  do  tej samej  grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania 

między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 



 

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec 

Przetarg nieograniczony – „Ruch i rekreacja to zdrowie” Budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie  

Gminy Ogrodzieniec  
Nr postępowania- IRG.271.12.2017 

  
32 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

…………….……………, dnia ……… r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                        (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                           reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5 
 
 
 
 

UMOWA  IRG.271…..2017 

 

zawarta w dniu ................... .2017 r. w Ogrodzieńcu pomiędzy Gminą Ogrodzieniec z 

siedzibą Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec,  NIP:  6492275822, REGON 276258842  

w imieniu której działa: 

Burmistrz Miasta i Gminy – Andrzej Mikulski 

przy udziale 

Skarbnika Gminy – Anny Kużniak 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym"  

a 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą" 

o następującej treści: 

§1 

1. W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Budowę i 

przebudowę placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec w 

ramach projektu pn. „Ruch i rekreacja to zdrowie”. 

2.  Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa dokumentacja 

projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wymienione 

powyżej dokumenty stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

3. Zadanie jest współfinansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020. 

§2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Termin przekazania terenu budowy nastąpi do 2 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, STWiORB, SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należytą 

starannością oraz obowiązującymi standardami, przepisami prawa oraz postanowieniami 

niniejszej umowy. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Sporządzenie przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia: harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót; 

2) Zorganizowanie i utrzymywanie na koszt własny terenu budowy wraz z jego 

zapleczem a po zakończeniu budowy jego likwidacja i przekazanie Zamawiającemu; 

3) Właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ppoż.; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku oraz 

prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm) i 

Uchwałą Rady Miasta Ogrodzieniec nr XIII/100/2015 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ogrodzieniec oraz ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 późn. zm.). Wykonawca 

zobowiązany jest do określenia miejsca składowania gruzu i odpadów powstałych 

podczas robót oraz udokumentowanie legalnego sposobu ich zagospodarowania; 

5) Zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie 

podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz 

istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych oraz osnowy geodezyjnej; 

6) Zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem 

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, lub 

dalszych podwykonawców; 

7) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym wykonanie pomiarów przed 

odbiorami poszczególnych etapów robót; 

8) Zgłaszanie Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru wykonania robót 

zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotu odbioru wpisem do Dziennika 

Budowy; 

9) W przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikowych lub 

ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

10) Informowanie Zamawiającego poprzez inspektora nadzoru o konieczności 

wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania; 

11) Zapewnienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy 

odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymaganiom 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i SIWZ; 

12) Okazanie na każde żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego w stosunku do 

wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty 

technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub 

normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę 

normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie; 

13) Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o państwową 

osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy w skali 1:500 wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z 

naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej; 

14) Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru odpowiednim pismem oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

15) Przekazanie inwestorowi - Zamawiającemu oświadczenia, o zgodności wykonania 

obiektu budowlanego z dokumentacją projektową oraz przepisami i oświadczenia o 
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doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy oraz przekazanie dokumentu gwarancyjnego; 

16) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru: atesty, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami na wszystkie 

wbudowane materiały, urządzenia i elementy placu zabaw i siłowni. 

17) Wykonanie wszelkich innych czynności określonych w SIWZ; 

3.    Celem wykonania obowiązków określonych w art. 29 ust.3a PzP: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) roboty ziemne, 

b) montaż wyposażenia placów zabaw i siłowni, 

c) roboty stolarskie i dekarskie 

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
1) 

bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 
1) 

Wyliczenie ma charakter przykładowy. 

Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 

składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami 

ww. ustawy. 
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4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z powołanym inspektorem nadzoru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1 umowy, przez cały okres realizacji umowy. 

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej 

umowy ubezpieczenia (lub polisy). W trakcie realizacji umowy na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy 

ubezpieczenia (lub polisy). 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym spowodowanych ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w 

trakcie wykonywania robót uszkodzenia pojazdów i innego mienia osób trzecich lub 

szkody na osobach oraz w okresie gwarancji, rękojmi za uszkodzenia pojazdów i mienia 

lub szkody na osobach lub mieniu osób spowodowane powstałymi wadami i usterkami 

wykonanych robót. 

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego 

uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych. 

6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§4 

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Dostarczenie dokumentacji technicznej; 

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa w 

§ 2 ust. 2 umowy; 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru; 

4) Zapłata należnego wynagrodzenia. 

2.    Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 

1) na piśmie, nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres 

wskazany przez Wykonawcę; 

2) drogą elektroniczną, nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie 

wysłania, nadania e-maila; 

3) telefonicznie; 

4) lub osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za ich 

potwierdzeniem. 
§ 5 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części/zakresu 
zamówienia, wskazaną w Ofercie stanowiących przedmiot umowy:  

a) robota budowlana/dostawa/usługa polegająca na:* 

lub: 

- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. *  

* niepotrzebne skreślić 
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2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 

zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie 

przewidzianym w ofercie (wg zasad zawartych w § 12 umowy). 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Na podaną w ust. 1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zawarcia z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji umowy 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. 

6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są 

roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 

14 dni licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy (a także jej zmian) 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także 

jej zmian). Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) w formie 

pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy (a także jej zmian) w formie pisemnej 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian) w formie 

pisemnej, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uważa się za 

akceptację umowy (lub jej zmian) przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 10. 

10. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo w zakresie ochrony terenu budowy, usług geodezyjnych o 

wartości do 30 000,00 zł. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż do 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca/dalszy 

Podwykonawca robót złoży Wykonawcy/Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w 
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okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 

4 dni od otrzymania zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. Termin 

płatności faktur wystawionych przez Podwykonawcę Wykonawcy nie może przekraczać 

14 dni. 

12. Wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. 

W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy 

wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 

474 Kodeksu cywilnego. 

13. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w 

podwykonawstwie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę dalszemu 

podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą. 

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych, a których umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty 

budowlane zostały zaakceptowane przez Zamawiającego lub przedłożone 

Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem tych umów są dostawy lub usługi. Przez 

dowody zapłaty Zamawiający rozumie Oświadczenie podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu 

robót w ramach umowy z Wykonawcą (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do 

umowy). 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, 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. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag 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 
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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 należy się, albo dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy. 

21. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres/cześć robót nie 

gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający 

kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu 

przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

22. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się 

udzielać na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

23. W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne są 

wszystkie ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie. 

24. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna 

zgoda Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym 

podwykonawcą skuteczne są wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone 

w niniejszej umowie. 

25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), które nie naruszają praw i 

obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

wynikających z przepisów art. 647
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks 

cywilny. 

§6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają 

wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: 

Brutto …………………..PLN (słownie: …………………………………………00/100 PLN) 

w tym 23% podatku VAT w kwocie ...........  PLN (słownie: ..............   00/100 PLN). 

2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w 

zakresie następujących towarów/robót:…………………………………………………... 

odprowadzenie podatku w kwocie …………….zł leży po stronie Zamawiającego. * 

lub: 

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/robót w zakresie 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług w tym zakresie*. 

* niepotrzebne skreślić 
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

umowy ma charakter kosztorysowy, co oznacza, iż rozliczenie robót nastąpi w oparciu o 

kosztorys powykonawczy (rzeczywiste obmiary wykonanych robót) - zgodnie z zasadami 

zawartymi w niniejszej umowie. 

4. W razie stwierdzenia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót 

planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót 

wykonanych, Wykonawca jest zobowiązany: 

1) powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 

2) przedłożyć obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru, celem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Rozliczenie kosztorysowe dotyczy również następujących przypadków: 

1) konieczności przeprowadzenia robót objętych projektem budowlanym, które nie były 

przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), nie wykraczające 

poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym, 

2) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian projektu 

budowlanego, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego 

zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamówienia 

podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym. 

6. O ujawnionej, przez Wykonawcę lub Zamawiającego, konieczności dokonania zmian, o 

których mowa w § 6 ust. 3 i 4 powiadamiani są Zamawiający, Wykonawca, inspektor 

nadzoru w formie pisemnej. Na podstawie powiadomienia wnioskujący opracowuje 

wniosek o wprowadzenie zmian obiektów/robót zawierający: 

1) dane wnioskującego, 

2) lokalizację zmian, 

3) opis zmiany (opis rozwiązania obiektu/robót wg dokumentacji projektowej i po 

zmianie objętej wnioskiem, koszt obiektu/robót wg dokumentacji projektowej i 

przewidywany koszt obiektu/robót po zmianie objętej wnioskiem), 

4) uzasadnienie wystąpienia o dokonanie zmian, 

5) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej, 

6) uwagi dodatkowe, 

7) opinię projektanta (zawierającą m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub 

nieistotnej w rozumieniu Prawa budowlanego), 

8) załączniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja 

kosztów itp.). 

7. W przypadku konieczności wyceny robót, których ceny jednostkowe zostały ujęte w 

wycenionym Przedmiarze Robót, rozliczenie nastąpi na ich podstawie. 

8. W przypadku konieczności wyceny robót, których ceny jednostkowe nie zostały ujęte w 

wycenionym Przedmiarze Robót, rozliczenie ich nastąpi na podstawie Katalogów 

Nakładów Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzętu, materiałów itd. (dla 

województwa śląskiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego wykonanie tych robót. 

9. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji inspektora nadzoru będzie 

wykonana niezgodnie z postanowieniami ust. 7 i 8, inspektor nadzoru wprowadzi korektę 

kalkulacji, w oparciu o ust. 7 i 8. 

10. Zaopiniowany przez inspektora nadzoru Wniosek o wprowadzenie zmian obiektów/robót 

wymaga decyzji ostatecznej Zamawiającego. 

11. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót, które stanowią niezbędny element 

zamówienia nie przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie budowlanym, 

wówczas Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 
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Zamawiającego w celu potwierdzenia przez Zamawiającego tej konieczności i 

przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. 

12. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi ze środków objętych 

planem finansowym: Dział 926 Rozdział 92605 § 6057 i § 6059. 

13. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą/rachunkiem końcową/ym. 

14. Fakturę/rachunek końcową/y wystawi Wykonawca po odbiorze końcowym robót. 

15. Termin realizacji należności wynikających z faktury/rachunku  końcowej/go wynosi do 30 

dni od daty wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego. Datę 

wpływu należy potwierdzić w informacji. 

16. Zamawiający posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 6492275822 i upoważnia 

Wykonawcę do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

17. Faktura/rachunek winna zostać wystawiona na adres: 

Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

18. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień 

zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7  

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne z tytułu 

rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres 

......miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy) od dnia odbioru końcowego robót. Okres rękojmi z 

tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania 

gwarancji jakości. 

3. W dniu odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny.  

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady fizyczne z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

5. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, a w 

przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiający.  

6. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (tj. zastępcze wykonanie), nastąpi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

§ 8 

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie całość przedmiotu umowy określona w § 

1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pismem gotowość do odbioru końcowego robót, po 

wcześniejszym potwierdzeniu gotowości, wpisem do Dziennika budowy, przez 

inspektora nadzoru. 

3. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie 7 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru wyznaczy termin odbioru końcowego 

robót, trwającego nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.  

4. Data zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót jest 

równoznaczna z datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że:  

1) przedmiot umowy jest niekompletny, Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu 

umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem jego ukończenia; 

2) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiający odbiera 

przedmiot umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi stwierdzonych wad i wyznacza 
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Wykonawcy odpowiedni termin celem usunięcia wad albo korzysta z prawa 

zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku; 

3) przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiający odbiera 

przedmiot umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi stwierdzonych wad, zachowując 

prawo do zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku; 

4) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiający odmawia odbioru 

przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem usunięcia 

wad. 

6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty, o 

której mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 bez uprzedniego wezwania go do zapłaty i wyznaczenia mu 

terminu, składając jedynie oświadczenie o wysokości potrąconej kwoty. 

7. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia, zawarte w niniejszej umowie. 

8. O usunięciu wad Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego. 

9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

§ 9  

1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 

zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i 

okolicznościach: 

1)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

c) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego określonego dla 

niniejszego przedmiotu umowy; 

d) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia. Bieg 

terminu naliczania kary rozpoczyna się z upływem dnia, który został 

wyznaczony do usunięcia wad; 

e) każdy przypadek prowadzenia robót niezgodnie z STWiOR, niezgodnie z 

przepisami bhp, w wysokości 500,00 zł, 

f) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 2 000,00 zł za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

g) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, od dnia 

upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

h) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości                

1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 

zmian; 

i) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo oraz jej zmian (której przedmiotem są roboty budowlane, 



 

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec 

Przetarg nieograniczony – „Ruch i rekreacja to zdrowie” Budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie  

Gminy Ogrodzieniec  
Nr postępowania- IRG.271.12.2017 

  
43 

usługi lub dostawy), w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmian; 

j) niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (której przedmiotem są roboty 

budowlane, usługi lub dostawy) w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy w wyznaczonym terminie, w wysokości 1 000,00 zł. 

k) powierzenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

wykonywania czynności osobie niezatrudnionej na umowę o pracę, (dot. osób 

wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy w zakresie czynności 

wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ) - w wysokości 1 000,00 

zł, za każdy stwierdzony przypadek,  

l) niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 3 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w § 3 ust. 3 czynności, 

m) niezłożenie przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kserokopii aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) - w wysokości 500,00 zł 

za każdy przypadek. 

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w 

wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, z 

zastrzeżeniem przypadków odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których, 

Wykonawca nie może żądać zapłaty kar umownych. 

2. Każda ze stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą 

stronę umowy rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

mu żądania zapłaty. 

3. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić 

poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej 

z wystawionej przez niego faktury. 

4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego 

tytułu. 

§ 10 

1.   Oprócz  przypadków  wymienionych  w  treści Księgi III tytułu VII i XVI Kodeksu 

cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

1)   nie rozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie 

będzie realizowany zgodnie z przedmiotem umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w 

rozpoczęciu przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia 

Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia; 
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2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

4) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie 

likwidacji Wykonawcy, ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

5) opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, niezgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, porzucenia lub nie kontynuowania robót - przez okres 

powyżej 30 dni, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie 

zostanie zakończony w terminie określonym w umowie i pomimo wezwania do 

terminowej realizacji, poprawa nie nastąpiła; 

6) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z 

umową oraz w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, i pomimo wezwania do 

poprawy, poprawa nie nastąpiła; 

7) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, że przedmiot umowy zawiera 

wady istotne lub nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem 

poprawy wad, a Wykonawca nie poprawił lub nie przystąpił do usunięcia 

stwierdzonych wad. W takiej sytuacji Zamawiający może powierzyć poprawienie 

innemu podmiotowi a kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem 

Zamawiający obciąży Wykonawcę; 

8) stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że przedmiot umowy posiada wady istotne 

i nieusuwalne lub jest niekompletny niepozwalający na jego odbiór i pomimo 

wyznaczenia terminu celem usunięcia wad lub jego ukończenia Wykonawca nie 

usunął wad, nie ukończył przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może 

powierzyć poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi a kosztami 

związanymi z zastępczym wykonaniem Zamawiający obciąży Wykonawcę; 

9) narażenia Zamawiającego na szkody z winy Wykonawcy. 

2. Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia w 

którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w 

tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i 

wskazaniem terminu odstąpienia. 

5. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. W 

przypadku nie stawienia się Wykonawcy Zamawiający przy udziale inspektora 

nadzoru dokona inwentaryzacji robót; 

2) zabezpieczenie przerwanych robót i ochrona wykonanych robót celem uniknięcia 

jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub szkody do momentu przyjęcia przez 

Zamawiającego terenu budowy od Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy; 

3) wykonanie robót umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części. 

Zakres niezbędnych robót określi inspektor nadzoru i Zamawiający. 
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4) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robót pod 

warunkiem zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego i uznania wykonanej części przedmiotu umowy za możliwą do 

użytkowania w wykonanym zakresie, z zastrzeżeniem ust.1 pkt.1 niniejszego 

paragrafu. 

5) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, na podstawie protokołu 

inwentaryzacji i protokołu odbioru robót na dzień odstąpienia, kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

8. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku jego 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§  11 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 

sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących 

okoliczności: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało 

się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej 

Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do 

minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 

powstałego na skutek działania siły wyższej; 

b) braku możliwości prowadzenia prac budowlanych w wyniku złej pogody, 

trwającej ponad 5 dni roboczych, uniemożliwiającej wykonywanie prac /robót/ 

lub usług budowlanych ze względu na wymogi producentów materiałów lub 

urządzeń, jeżeli rzeczywiście nie prowadzono w tym okresie prac, robót 

budowlanych oraz innych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, 

przy czym w takim przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić dokumenty zawierające informację producentów 

materiałów lub urządzeń o ww. wymogach; 

c) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących 

zagrożenie, 

d) wystąpienie wykopalisk archeologicznych, itp.; 

e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w 

realizacji Inwestycji). 

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania 

okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana 

terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze 

zmianą terminu realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram 

rzeczowo-finansowy. 

2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgodnie z opracowaną 

procedurą zmian - zatwierdzony „Wniosek o wprowadzenie zmian robót/obiektów"), 

wskutek: 
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a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót 

planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z 

obmiarów robót wykonanych, 

b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które 

nie były przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), nie 

wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w 

dokumentacji projektowej; 

c) wykonanie robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji 

projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego 

zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamówienia 

podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej; Zmiany te nie 

wymagają aneksu do umowy, jeżeli ich wprowadzenie nie spowoduje 

przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 umowy. 

3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie: 

a) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z dokonania 

zmian wskazanych w niniejszej umowie a prowadzących do zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 umowy. W przypadku 

zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie 

aneksu do umowy, 

b) zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; 

jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, 

rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego 

podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje 

wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez 

podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie 

realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w 

podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę 

umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez 

rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi 

zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, 

rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany 

umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

4) Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści 

oferty, w tym m.in.: 

a) Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, współpracy ze strony Wykonawcy 

lub ze strony Zamawiającego (w przypadku braku możliwości wykonywania 

wskazanych czynności przez te osoby) - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy; 

b) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

(danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje 

poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

3. Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, 

dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne), zmiana nazwy Wykonawcy 

- winno nastąpić w formie aneksu do umowy. 
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4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawę do zmiany umowy, każda 

ze Stron występuje z wnioskiem na piśmie o dokonanie takiej zmiany. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą 

Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - 

aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w 

których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych jest nieważna. 

§  12  

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub 

obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw 

w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności 

wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej 

części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w 

niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową 

poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności 

dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§  13  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, 

Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, w tym w zakresie 

naliczania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.. 

3. Integralne części umowy stanowią: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- Oferta Wykonawcy 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i   1 dla  

Wykonawcy 

 

   ZAMAWIAJACY      WYKONAWCA



 

 

  


