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ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.)
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SPIS TREŚCI
Rozdział I
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami.
Formularz oferty.
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczenie wykonawcy na spełnianie warunku wynikającego
z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania.
Wykaz osób
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Rozdział II

Wzór umowy.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w
miejscowości Bojadła”.
1. Dokumentacja projektowa – opis techniczny.
- Projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Część rysunkowa:
- Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza,
- Rys. 2 - Plan sytuacyjny,
- Rys. 3 - Kolorystyka i rozmieszczenie boisk,
- Rys. 4 – Przekroje,
- Rys. 5 - Plan sytuacyjny,
- S-1 - Plan sytuacyjny – drenaż,
- S-2 - Profil podłużny,
- Przekrój - koszykówka – wzór,
- Przekrój - siatkówka – wzór,
- Przekrój bramki – wzór.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła”

__________________________________________________________________________________________________
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2. Przedmiar robót:
 Przedmiar robót
3. Kosztorys ofertowy:
- Kosztorys ofertowy.

____________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i
rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła”

__________________________________________________________________________________________________

ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1.

ZAMAWIAJĄCY.
nazwa:
adres:
telefon:
faks:
NIP

Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
68 352 33 32
68 352 33 46
925-14-69-911

adres do korespondencji:

strona internetowa:
adres e-mail
godziny urzędowania:

Urząd Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
www.bojadla.pl
urzad@bojadla.pl
poniedziałek - piątek
od 7:15 do 15:15

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

2.1

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie
„ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych,
o której mowa w pkt 2.1 SIWZ.
Niniejszy przetarg ogłoszony został w następujących miejscach:
- Biuletyn Zamówień Publicznych nr 29876-2014, data zamieszczenia: 27.01.2014r.
strona
internetowa
Zamawiającego
http://bip.bojadla.pl
–
data
umieszczenia: 27.01.2014 r.
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym, tj. w siedzibie Zamawiającego –
data umieszczenia ogłoszenia: 27.01.2014 r.

2.2

2.3

3.

SPOSÓB
POROZUMIEWANIA
WYKONAWCAMI.

3.1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.2.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i drogą elektroniczną
przy przekazywaniu następujących dokumentów:
- pytania dotyczące treści SIWZ,
- wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,
- wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,

3.2.

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła”

__________________________________________________________________________________________________

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

4.

- wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
- informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,
- informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek polegających na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
- zawiadomienie o terminie podpisania umowy,
- zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający przyjmuje
domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-maila podany przez
wykonawcę zostały mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma.
Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul.
Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.
Korespondencję za pomocą faksu należy kierować na numer: 68 352 33 46.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu
zamawiającego jest:
- Grzegorz Bosy – tel. (68) 352-33-32 wew. 36, e-mail: gbosy@bojadla.pl
Osoba wymieniona w pkt 3.6. nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom
informacji w zakresie wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Ze
względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne
wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.21.22.00-8
45.21.22.20-4
45.11.27.23-9
45.11.12.91-4
45.23.13.00-8

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
sportowych
Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i
rurociągów do odprowadzania ścieków

4.1

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
wokół szkoły w miejscowości Bojadła”.

4.2

Operacja pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w
miejscowości Bojadła, realizowana w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i
rozwój wsi”.
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4.3

W ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w
miejscowości Bojadła, należy wykonać m.in.:
a) boisko wielofunkcyjne (w tym m.in. do: mini piłki nożnej, siatkówki i
koszykówki),
b) chodniki,
c) rozbieg i zeskocznię do skoku w dal,
d) bieżnię 60m,
e) koło pchnięcia kulą,
f) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego,
g) plac zabaw,
h) zieleń,
i) małą architekturę,
j) drenaż płyty boiska.
Dane techniczne niektórych części przedmiotu zamówienia:
a) boisko wielofunkcyjne - boisko wielofunkcyjnego o wymiarach 42 x 26 m o
powierzchni 1092 m2. Jej nawierzchnia będzie wykonana z warstw poliuretanowych
o łącznej grubości 49 mm. Na płycie boiska wyznaczone zostaną różnymi kolorami
linie dla:
- 1 boiska do piłki ręcznej i mini piłki nożnej,
- 2 boisk do koszykówki,
- 2 boisk do siatkówki,
Kolorystykę warstwy poliuretanowej należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową,
przy czym dopuszcza się jej zmianę po wcześniejszym jej zatwierdzeniu przez
inwestora.
Dookoła boiska projektuje się opaskę z kostki brukowej grubości 6 cm, o szerokości
0,5 m wzdłuż dłuższych boków boiska i 1m wzdłuż jego krótszych boków.
Ze względu na umożliwienie odprowadzenia wody opadowej poprzez system
drenażowy zlokalizowany pod płytą boiska projektuje się wyniesienie boiska o około
0,7 m powyżej terenu poprzez wykonanie nasypu. Nachylenie skarp projektuje się w
stosunku 1:1,7. Przed wykonaniem nasypu należy zebrać wierzchnią warstwę
próchniczną o miąższości około 30-40 cm i wykonać wymianę gruntu. Przed
ułożeniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej grunt rodzimy należy dogęścić
powierzchniowo do Is=0,97. Następnie należy przystąpić do układania kolejnych
warstw konstrukcyjnych płyty boiska zgodnie z poniższym zestawieniem
Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 35+7+7 mm gr. łączna 4,9cm
- warstwa kruszywa łamanego - warstwa klinująca 0-16 mm gr. 5 cm
- warstwa kruszywa łamane 31,5 – 63 mm gr. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 50cm zagęszczonego do Is=1
- wymiana gruntu – piasek średni 40 cm zagęszczony do Is=1
- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,97
Po wykonaniu boiska w celu zabezpieczenia, skarpy należy zadarnić
mieszanką traw.
b) chodniki - nowy chodnik wykonany musi być z kostki brukowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm i na piasku średnim grubości 10 cm.
Spoiny pomiędzy kostkami wypełnić drobnym piaskiem. Obrzeża betonowe 8 x 30
osadzić na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową.
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c) bieżnia 60 m, oraz rozbieg i zeskocznia - projektuje się bieżnię oraz rozbieżnię
do skoku w dal jako jeden element. Szerokość bieżni wynosi 2 m a jej całkowita
długość wynosi 72 m. Projektuje się bieżnie zabezpieczoną krawężnikami
betonowymi 8 x 30 osadzonymi na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi
zaprawą cementową. Powierzchnie bieżni należy wykonać z maczki ceglanej.
Projektuje się następujące warstwy bieżni:
- mączka nawierzchniowa ceglana D 10 - 1 cm,
- mączka ceglana podkładowa G 5 - 4 cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0-4 mm gr. 5 cm,
- kruszywo kamienne łamane - warstwa klinująca 0-31,5 mm gr. 15 cm,
- piasek średni 10 cm,
- grunt rodzimy.
d) Koło pchnięcia kulą - miejsce do pchnięcia kulą o wymiarach 2,5 x 2,5 m.
Konstrukcję wykonać na wzór bieżni 60 m. Wewnątrz pola należy wyznaczyć okrąg
o promieniu 1 m. Pole rzutu projektuje się jako nawierzchnia porośnięta trawą. Kąt
pola rzutu kulą wynosi 45o , a jego promień wynosi 18 m.
e) Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - przewiduje się wykonanie ogrodzenia o
wysokości 5 m od strony ulicy Cmentarnej i Szkolnej, Natomiast od strony
wewnętrznej placu szkolnego o wysokości 4 m.
Ogrodzenie należy wykonać w systemie hybrydowym tj. do wysokości 2m należy
wykonać ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej o grubości drutu 2,2 mm
dodatkowo powlekanej PCV o oczkach 60 x 60 mm lub 50 x 50 mm. Powyżej
zastosować siatkę polipropylenową o grubości splotu 5 mm i wielkości oczek 10 x 10
cm np. firmy BAGAN. Słupki stalowe ocynkowane powlekane lub malowane
proszkowo o profilu min 100 x 50 x 3 mm osadzone w fundamencie betonowym o
głębokości 1,3 m i wymiarach min. 50x50cm. Odstęp między słupkami max 2,5 m.
Do każdego narożnego słupka należy wykonać po dwa zastrzały z profilu 50 x 30 x 3
mm. W ogrodzeniu należy wykonać furtkę wejściową na boisko o szerokości 1,2m i
wysokości 2,1 m. Skrzydło furtki wykonać ze stalowej ramy profilu stalowego 50 x 30
x 3 mm.. Wypełnienie ze siatki stalowej powlekanej, jak pozostała cześć ogrodzenia.
Bramkę wyposażyć w zestaw zawiasowo zamkowy.
Całość ogrodzenia wykonać w kolorze zielonym. Ogrodzenie znajdujące się w
bezpośrednim sąsiedztwie płyty boiska wykonać w osi krawężnika chodnika,
natomiast w jego
f) Plac zabaw - Plac zabaw w obszarze strefy bezpieczeństwa urządzeń
rekreacyjno-zabawkowych wykonać z nawierzchni piaszczystej o grubości 10 cm.
Proponuje się następując elementy:
- piesek, (kiwak) szt. 1
- kucyk, szt. 1
- wieża logo, szt. 1
- piaskownica (palisada pozioma), wym. 360 x 300cm, szt. 1
- koniki (huśtawka wagowa), nr 11 260, szt. 1
- double silver swing ( podwójna huśtawka ) szt. 2
Przed dokonaniem wyboru urządzeń rekreacyjno-zabawkowych i sportowych należy
zwrócić szczególną uwagę na to czy wybrane elementy spełniają obowiązujące
normy i czy posiadają aktualne certyfikaty.
g) Zieleń:
- trawnik:
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych związanych budową boiska i
pozostałych elementów sportowo-rekreacyjnych, teren należy wyrównać w celu
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eliminacji dołów i progów przy krawężnikach. Prace związane z wyrównywaniem
terenu należy wykonać tak by po jej zakończeniu na wierzchniej warstwie
znajdowała się 15 cm warstwa humusowa. Po wyrównaniu powierzchni należy
usunąć pozostałości cegieł, kamieni, betonów itd. Wyrównany teren należy obsiać
specjalną mieszanką trawy z przeznaczeniem do intensywnego użytkowania.
Mieszanka traw musi być dobrana do występujących na projektowanym terenie
warunków glebowych i klimatycznych. W celu poprawnego doboru traw należy
wykonać pełna analizę glebową.
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami:
- teren musi by oczyszczony z gruzu, zanieczyszczeń i wszelkiej roślinności zielnej
teren powinien by wyrównany i splantowany, powierzchnia gleby poruszona
grabiami metalowymi lub wałem kolczatką,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do
wykorzystania należy uzupełnić lub wymieni grunt rodzimy na ziemię urodzajną
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzi w okresie od 1 maja do 15
wrzenia lub w innych okresach zaakceptowanych przez projektanta na terenie
płaskim nasiona traw wysiewane w ilości 3kg na 100m2 przykrycie nasion – przez
przemieszanie z ziemią wałem kolczatką lub grabiami
- po wysiewie i przykryciu nasion powierzchnia trawnika powinna być zwałowana
lekkim wałem.
Krzewy:
Wzdłuż ogrodzenia w miejscach wskazanych na rysunku przewiduje się zasadzenie
krzewów lub żywopłotów np. z tuj. Wybór rodzaju krzewu należy skonsultować z
inwestorem.
Powierzchnię wzdłuż występowania obsypać korą.
h) Mała architektura - Wzdłuż chodnika prowadzącego do boiska wielofunkcyjnego
należy wykonać balustrady ochronne dla inwalidów o długości ok. 7 m (lokalizacja
przedstawiona w części rysunkowej) typu Kee Access.
Bezpośrednio przy płycie boiska przewiduje się montaż 6 ławek. Proponuje się
zastosowanie ławki „marina” bez oparcia stalowa mocowanej trwale do podłoża.
i) Drenaż boiska - Drenaż boiska wielofunkcyjnego przewiduje się wykonać w
systemie Wavin. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich PVC-U z filtrem
syntetycznym fi 126/113 układanych równolegle do dłuższych boków boiska w
odległości co 5 metrów ze spadkiem przedstawionym w części rysunkowej. Na
początku rur drenarskich projektuje się 2 studzienki kanalizacyjne karbowane o
średnicy fi 425 pełniące funkcje kontrolno-napowietrzającą. Wszystkie dreny należy
podłączyć do rury kanalizacyjnej PVC-U SDR-34 fi 200 łączone kielichowo za
pomocą uszczelek gumowych firmy Wavin Buk. Na końcu i początku rury zbiorczej
projektuje się studzienkę kanalizacyjna karbowana fi 425 z osadnikiem pojemności
30 l. Wody deszczowe odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie działki. Studzienki zakończyć rurą teleskopową z włazem
żeliwnym lub betonowym typu lekkiego. Ze względu na bardzo małe przekrycie
ostatniego odcinka sieci pomiędzy istniejąca studnią a studzienką S1 przewiduje się
zastosowanie rury Wavin X-Stream fi 200. W celu zwiększenia przekrycia należy
właz istniejącej studzienki podnieść do żądanej rzędnej. W celu likwidacji
widocznych nierówności teren w pobliżu rury oraz studzienki wyrównać tak by
powstały uskok nie był mocno widoczny i nie stanowił przeszkody dla biegających
dzieci. Minimalne przekrycie rury powinno wynosić nie mniej niż 30 cm. Zabrania się
wjazdu maszyn i pojazdów na obszar w bezpośrednim sąsiedztwie rury
kanalizacyjnej.
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Pozostała część robót do wykonania zgodnie z projektem budowlanym,
stanowiącym załącznik do SIWZ !!!
4.4.

Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia
określa rozdział III SIWZ.

4.5.

Wykonawca musi zapewnić funkcjonowanie szkoły bez zakłóceń w okresie
wykonywania przez niego robót budowlanych, a zajęcia lekcyjne muszą odbywać się
bez przeszkód. Wszelkie utrudnienia w korzystaniu z budynku i placu szkoły muszą
być uzgodnione z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez
Zamawiającego oraz Dyrektorem Szkoły.

4.6.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które
będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;
a) kierownika budowy,
b) kierownika robót drogowych, sanitarnych, którzy posiadają uprawnienia
budowlane w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika robót
na robotach objętych niniejszym zamówieniem.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem
spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla
poszczególnych funkcji.

4.7.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, uzgodnieniami i warunkami jednostek branżowych zawartymi w dokumentacji
projektowej, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, sztuką
budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami
z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zamówienie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia wykonania
robót budowlanych z dnia 14 maja 2013 roku.

4.8.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe (marki), patenty lub pochodzenie (producent)
materiałów, urządzeń i wyposażenia wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo.
W odniesieniu do norm wskazanych w dokumentacji projektowej, lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót zamawiający dopuszcza normy równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez
zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.
4.7.1.Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę materiałów, wyposażenia
i urządzeń równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, pod
warunkiem, że:
a. parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub
lepsze od parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej,
b. urządzenia, materiały i wyposażenie równoważne nie wpływają na przyjęte
rozwiązania konstrukcyjne,
c. zaoferowanie urządzeń, wyposażenia i materiałów równoważnych nie może
prowadzić do zmiany projektu.
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4.7.2.Na etapie przygotowania ofert wykonawcy są zobowiązani przeanalizować
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, przedmiary robót, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i w razie wątpliwości zgłosić
w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące parametrów
technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych wskazanych w dokumentacji
projektowej, a wymaganych w stosunku do materiałów, wyposażenia i urządzeń
równoważnych. Zamawiający w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie
pytania.
4.8.

Gwarancja.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcznej gwarancji jakości
na przedmiot zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

5.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

6.

OFERTY CZĘŚCIOWE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

7.

OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

8.

PODWYKONAWCY.

8.1

Zamawiający
dopuszcza
powierzenie
wykonania
części
zamówienia
podwykonawcom.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które powierzy
podwykonawcom do wykonania.

8.2

9.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: do 1 sierpnia 2014 r.

10.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

10.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
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b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie boisk o
nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw, oraz załączy dowody
określające, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że warunek spełnia co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy
wykonawcy wspólnie.
c. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do
wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia: posiadające wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) oraz Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
a)
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności drogowej zgodnie z w/w przepisami.
b)
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
zgodnie z w/w przepisami.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w w/w branżach jeśli
wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących
wspólnie ww. warunek mogą spełniać łącznie.
d. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
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e. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.

10.2

10.3

10.4

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo
wszyscy wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę
wraz z ofertą.

11.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ M.IN. NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
I OŚWIADCZENIA.

11.1

Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem
ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót oraz wzoru kosztorysu,
które są załącznikami do SIWZ.
Kosztorys ma zostać sporządzony w formie uproszczonej !!!

11.2

Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

11.3

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp:
11.4

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
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ust. 1 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
11.5 Oświadczenie wykonawcy na spełnianie warunku wynikającego z art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
11.6 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
11.7 Aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
Urzędu
Skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
11.8 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
11.9 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, zgodny
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami określającymi,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
11.10 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego wg
załącznika nr 6 do SIWZ – WYKAZ OSÓB.
UWAGA!
W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.) w zakresie dokumentów określonych w pkt. 11,
dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów
obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia .
Dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, wyłącznie wtedy gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10 SIWZ) polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu:
11.11 Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – oryginał,
zawierającego informacje dotyczące:
- rodzaju zasobów oddanych Wykonawcy do dyspozycji, w celu korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia,
- okres korzystania przez Wykonawcę z zasobów oddanych mu do dyspozycji,
- formę uczestnictwa przy wykonywaniu zamówienia (np. Podwykonawstwo,
doradztwo) - w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu
oddanych mu do dyspozycji.
W przypadku nie wskazania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów, załączenie do oferty ww. załącznika nie jest
wymagane.
11.12 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ).
W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
11.13 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.6, 11.7,
11.8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
Dokument, o którym mowa w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Dokument, o którym mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa
wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokument zawierający oświadczenie, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Dokument zawierający oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo o uzyskaniu przewidzianego
prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i nie
później niż w dniu składania ofert.

INNE DOKUMENTY:
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz wzoru

kosztorysu, które są załącznikami do SIWZ.
Kosztorys ma zostać sporządzony w formie uproszczonej !!!

12.

OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

12.1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają
wspólnie dokumenty o których mowa w pkt 11 SIWZ, przy czym każdy
z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt
11.6, 11.7, 11.8 i 11.12. SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako
wspólne.
Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wypełniając formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, jak również inne dokumenty
powołujące się na wykonawcę w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy
wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.
W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym
wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu
umowę regulującą ich współpracę.

12.2

12.3
12.4
12.5

12.6

WSPÓLNIE
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13.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT.

13.1
13.2
13.3

Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
Zamawiający wybierze ofertę kierując się kryterium wyboru: cena – 100%.
Spośród ofert podlegających ocenie, oferta z najniższą ceną brutto, otrzyma 100
punktów, a pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów
zgodnie ze wzorem:

C min
A = -------------Cn

X 100

gdzie:
A – ilość punktów za cenę,
Cmin – najniższa cena brutto,
Cn – cena brutto badanej oferty.
13.4
13.5

13.6

14.

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana
zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone
w PLN.

15.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

15.1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu technicznego,
przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także inne
koszty wynikające ze wzoru umowy.
15.2. Załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót służą
wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca musi we własnym zakresie
zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność wykonania innych robót
budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są
prawidłowe. Roboty przewidziane do wykonania w opisie technicznym, które nie
zostaną ujęte w kosztorysie ofertowym, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu
i uważać się będzie, że zostały wycenione w innych pozycjach kosztorysu
ofertowego.
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15.3. Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.4. Do wartości robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem należy dodać
podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku
akcyzowym.

16.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.

16.1

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

16.2

16.3

17.

WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
18.2 Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
18.3 Ofertę należy złożyć w języku polskim.
18.4 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
18.5 Treść oferty winna odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
18.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub
faksem.
18.7 Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu
11 SIWZ.
18.8 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę
imienną oraz podpis lub parafę.
18.9 W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji
wykonawcy na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 11 SIWZ, do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
18.10 W przypadku, gdy wykonawca dołącza kserokopię dokumentu, kserokopia tego
dokumentu musi być poświadczona „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie
powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, a w przypadku
braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
18.1
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18.11 W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników
można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich
wzorcowej treści.
18.12 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
18.13 Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
mogą być udostępniane innym wykonawcom. Wykonawca określi na formularzu
ofertowym, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

19.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

19.1

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 8) Urzędu Gminy Bojadła, ul.
Sulechowska 35 w Bojadłach lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do
12.02.2014r. do godziny 09:00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się wykonawcy
bez otwierania.
Zaleca się, aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem
„Oferta w przetargu nieograniczonym – Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła” oraz napisem
„NIE OTWIERAĆ przed 12.02.2014 r. godz. 09:30” – z oznaczeniem wykonawcy
(pieczątką firmową wykonawcy).
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być
przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem
ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub
złożenie jej w niewłaściwym miejscu.

19.2

19.3

19.4

19.5

20.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

20.1. Otwarcie ofert nastąpi w SALI URZĘDU STANU CYWILNEGO Urzędu Gminy,
ul. Sulechowska 35 w Bojadłach w dniu 12.02.2014 r. o godz. 09:30.
20.2. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele
wykonawców.
20.3. W części jawnej postępowania przetargowego, bezpośrednio przed otwarciem ofert
zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

21.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

21.1

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny brutto podanej w ofercie.
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21.2

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej, z tym, ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązanie
pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Uwaga!
W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:

21.3

1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia
na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego
pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że
Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań
wynikających z umowy”.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmii za wady, kwota ta zostanie zwrócona
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres rękojmi,
który został przedłużony na czas udzielonej gwarancji t.j. na okres 60
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

22.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. WZÓR UMOWY.

22.1

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym rozdział II
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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23.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

23.1

Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu
i SIWZ kryteria wyboru oferty.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom;
b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,
o których mowa powyżej w pkt 17.2. lit. a, na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń Urzędu
Gminy w Bojadłach).
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie
zamówienia
publicznego,
Zamawiający
może
wybrać
ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny.
Zamawiający niezwłocznie doręczy wybranemu wykonawcy zawiadomienie
o wyborze jego oferty oraz miejscu i terminie zawarcia umowy.
Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu
umowę, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców
składających ofertę wspólną.

23.2

23.3.

23.4.
23.5.

23.6.

24.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

24.1

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
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24.4

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej www.bip.bojadla.pl .
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza zmiany na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl. Każda
wprowadzona zmiana staje się integralną częścią SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

25.

WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

24.2

24.3

Wykonawca ponosi
postępowaniu.

wszelkie

koszty

związane

z

udziałem

w

niniejszym

26.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA.

26.1

Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą
być udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne
od chwili otwarcia.
Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie
wg następujących zasad:
a) zainteresowany, zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny
wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu ( np. ofert),
b) zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy
udostępnione,
c) zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia, o czym poinformuje
zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.

26.2

27.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

27.1

Wykonawcy, innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu
sposobu
dokonywania
oceny
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu,
b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.

27.2

27.3

27.4
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Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
27.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
27.7 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 za pomocą jednego
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
27.8 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. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
27.9 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
27.10 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 27.8 i 27.9 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.
27.11 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 zobowiązany, na które nie przysługuje
odwołanie (określone w pkt 27.4). 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.
27.5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła”

__________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:

Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35,
66-130 Bojadła

Nazwa wykonawcy

Siedziba
(kod, miejscowość, ulica,
nr budynku, nr lokalu)

REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faxu

e- mail

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
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„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości
Bojadła”
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:
Cena netto
Stawka podatku VAT
Wysokość podatku VAT
Cena brutto:

słownie brutto: .....................................................................................
............................................................................................................
2.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 1 sierpnia 2014 r.

3.

Udzielamy 60 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od dnia
końcowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
wniesienia
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy
w
formie
............................................. w wysokości 10% ceny oferty tj. .......................................... zł.
(słownie ...................................................... złotych) przed podpisaniem umowy.
5.Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy.
6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania
oferty.
8.Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący rozdział II SIWZ
i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
9.Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w całości siłami własnymi.
wykonamy przy udziale podwykonawców:*

*/ niepotrzebne skreślić

Zamówienie
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Zakres robót powierzonych podwykonawcom
w ramach niniejszego zamówienia

12.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

……………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
podpis
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na zadanie p.n.:
„BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WOKÓŁ SZKOŁY W
MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA”
oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w niniejszym postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.) dotyczące:
-

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-

posiadania wiedzy i doświadczenia;

-

dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;
-

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
podpis
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na zadanie p.n.:

„BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WOKÓŁ SZKOŁY W
MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA”

oświadczam/my, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

……………………………………………

………………………………………………

Miejscowość, data

podpis
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

OŚWIADCZNIE WYKONAWCY
NA SPEŁNIANIE WARUNKU WYNIKAJĄCEGO
Z ART. 26 UST. 2b USTAWY
Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oświadczam/y, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na przedmiot zamówienia:
„BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WOKÓŁ SZKOŁY W
MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA”
polegam / nie polegam* na:
- wiedzy *,
- potencjale technicznym*,
- osobach zdolnych do wykonania zamówienia*,

……………………………………………

………………………………………………

Miejscowość, data

podpis

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

Wykaz robót budowlanych
ROBOTY BUDOWLANE
Należy wykazać, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie boisk o
nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw.

l.p.

Przedmiot zamówienia
(nazwa i opis zadania, rodzaj nawierzchni lokalizacja
inwestycji)

Powierzchnia
2
wm

Wartość robót
wykonanych
przez
wykonawcę
(w zł)

Data wykonania
(miesiąc i rok
rozpoczęcia oraz
zakończenia)

Nazwy i adres
zamawiającego
(nazwa, adres,
nr telefonu)

Uwaga: Należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.) w zakresie dokumentów określonych w pkt. 11.9., dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów
obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia .

……………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
podpis
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Załącznik nr 6 do SIWZ
..............................................
Pieczęć firmowa wykonawcy

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: posiadające
wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz.1409) oraz
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
obowiązujących przepisów.
Wymagane jest wykazanie osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i
wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
• minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej zgodnie z w/w przepisami.
• minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z w/w przepisami.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w w/w branżach jeśli wykazana osoba
posiada wymagane uprawnienia.
Do wykazu należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wykonawca składa oświadczenie zawarte w
formularzu „Oferta” załączonym do SIWZ).

Lp.

Imię i nazwisko

Doświadczenie
i wykształcenie

Planowana funkcja przy
realizacji zamówienia

Informacja o podstawie
do dysponowania tymi
osobami

1.

2.

..............................
data

.....................................................
podpis, pieczęć imienna
osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ
………………………………….…………………………………
Pieczęć/nazwa* wykonawcy/pełnomocnika* konsorcjum

INFORMACJA O PRZYNALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
IMIONA

1.

2.

NAZWISKO
Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/ów*
Wykonawca
Adres
Wykonawca
Adres
Wykonawca
Adres
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła”
informuję, że:

□ reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy kapitałowej**.
□ reprezentowany/-i

przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do grupy kapitałowej, poniżej
zamieszczam listę przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej**:
Lp.

...................................., ..........................
Miejscowość
dnia


Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

.................................................................
(podpis osoby uprawnionej składającej
oświadczenie)

*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do stanu faktycznego i statusu podmiotu, który je składa, tj.:

wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu;

pełnomocnika wykonawców (konsorcjum, spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
**należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w
tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej.
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Rozdział II
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …………..
zawarta dniu ............ 2014 roku w Bojadłach, pomiędzy Gminą Bojadła z siedzibą w
Bojadłach przy ul. Sulechowskiej 35, reprezentowaną przez:
Grzegorza Stanisława Doszel – Wójta Gminy Bojadła
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Sochala
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ..........................................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................................
w imieniu którego działa:
.....................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

OPERACJA REALIZOWANA W RAMACH DZIAŁANIA 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój
wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy obejmujący „Budowę
kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła”.
W ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w
miejscowości Bojadła, należy wykonać m.in.:
a) boisko wielofunkcyjne (w tym m.in. do: mini piłki nożnej, siatkówki i
koszykówki),
b) chodniki,
c) rozbieg i zeskocznię do skoku w dal,
d) bieżnię 60m,
e) koło pchnięcia kulą,
f) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego,
g) plac zabaw,
h) zieleń,
i) małą architekturę,
j) drenaż płyty boiska.
Szczegółowy opis zadania zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik
nr 1 do niniejszej umowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.
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2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
uzgodnieniami i warunkami jednostek branżowych, dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną,
wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz uzgodnieniami z
Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz
nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.
4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub
wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzują
dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest
do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od
Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego zapytania od Wykonawcy.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do: 1 sierpnia 2014
r.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru
końcowego, potwierdzonej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisami
do dziennika budowy, jeżeli przedmiot umowy zostanie odebrany.
3. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi
nie później niż 7 dni od daty przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których
mowa w § 4 umowy.
§3
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I NADZÓR INWESTORSKI
1. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o przedstawicielach Zamawiającego
uprawnionych do reprezentowania zamawiającego w sprawach związanych
z wykonaniem umowy, w tym w szczególności do podpisywania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy oraz kontaktowania się z Wykonawcą.
2. W celu nadzorowania i kontrolowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający
ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje pisemnie
Wykonawcę.
3. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez zamawiającego do wykonawcy
uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie
Wykonawcy lub złożone u kierownika budowy, lub zostanie dokonany stosowny wpis
do dziennika budowy.
§4
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I KIEROWNICTWO ROBÓT
1. Przedstawicielem Wykonawcy i uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym
jest ........................................................................................., tel. ............................ .
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2. Wykonawca ustanawia na własny koszt i własnym staraniem następujące osoby,
które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;
a) kierownika budowy,
b) kierownika robót drogowych, sanitarnych, którzy posiadają uprawnienia budowlane
w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika robót na robotach
objętych niniejszą umową,
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem
spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla
poszczególnych funkcji.
3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika budowy i kierowników
robót oraz ich przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o przyjęciu obowiązków
odpowiednio kierownika budowy i robót budowlanych,
c) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia – jeżeli jest wymagany.
4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie obowiązku wynikającego z ust. 3,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kary umownej zgodnie z § 15
ust. 1 lit. e umowy.
5. Zamawiający może zażądać zmiany osoby wskazanej do pełnienia funkcji, o których
mowa w ust. 2 jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
6. Wykonawca może zmienić osoby wskazane do pełnienia funkcji, o których mowa
w ust. 2. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie
samo lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby, które będą podlegać
zmianie. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie
później niż 7 dni przed planowaną zmianą danej osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku właściwej osoby będzie
traktowana jako przerwa wyłącznie z winy Wykonawcy i może stanowić podstawy do
naliczenia kar umownych.
7. W przypadku pełnienia funkcji, o których mowa w ustępie 2 przez inne osoby bez
akceptacji Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. e umowy lub do odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku wynikającego z ust. 3
przekraczającego 7 dni, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od
umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. c umowy.
§5
OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) przekazania 1 kpl. dokumentacji projektowej (projekt budowlany), 1 kpl. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dziennika budowy i kopi
zgłoszenia wykonania robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy,
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b) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 21 dni od dnia podpisania
umowy, pod warunkiem terminowego przekazania przez Wykonawcę dokumentów,
o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
d) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów
częściowych robót, odbioru końcowego przedmiotu umowy,
e) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez kierownika budowy i
kierowników robót,
b) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy i wykonywanych robót,
c) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
d) przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 21 dni od dnia
przekazania terenu budowy,
e) uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót związanych z infrastrukturą techniczną
z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych np., opłat
za wyłączenia linii sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodno –
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, opłat za nadzór ze strony zarządców infrastruktury
technicznej,
f) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,
g) urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii
elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy,
ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych
z właścicielami mediów,
h) zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
i) uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń,
które wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,
j) uzgadniania z właściwym branżowo inspektorem nadzoru terminów odbiorów robót
zanikających lub ulegających zakryciu,
k) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,
l) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców
infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub
Wykonawcę,
m) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia
w czynnościach odbiorów,
n) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód
komunikacyjnych,
o) usuwania i utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów z terenu budowy, w tym
pochodzących z wykonywanych robót rozbiórkowych, przy przestrzeganiu
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach,
p) przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z ustawą
z dnia14 grudnia 2014r. o odpadach,
q) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie
w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy.
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W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do
podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego,
r) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód
powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy,
s) bieżącego utrzymania czystości w obrębie terenu budowy,
t) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania
go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy,
u) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,
v) zapewnienia aby kierownik budowy prowadził dzienniki budowy i udostępniał je
Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń oraz przekazał je
zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu
umowy,
w) prowadzenia robót z utrzymaniem koniecznego ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego
przedmiotu umowy,
x) wykonania na własny koszt badań wynikających ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do umowy,
y) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań
sprawdzających poprawność robót budowlanych,
z) obsługi geodezyjnej robót budowlanych obejmującej m.in. wszelkie wytyczenia
sytuacyjno – wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz
wykonanie pomiarów powykonawczych i obmiarowych,
aa) wykonania 4 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji
powykonawczej robót budowlanych we wszystkich branżach w pełnym zakresie
(podziemnym, naziemnym nadziemnym),
bb) wykonania w 4 egz. dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia
zmian,
cc) zabezpieczenia drzew i krzewów nie podlegających wycince,
dd) zabezpieczenia i ochrony mienia przed kradzieżą,
ee) wycinki drzew i krzewów, wykarczowania pni i korzeni, usunięcia i utylizacji gałęzi,
pni i korzeni na terenie budowy, pozyskany z wycinki drzew materiał
przedstawiający wartość użytkową należy przekazać Zamawiającemu,
ff) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
gg) po zakończeniu robót budowlanych przygotowanie pełnej dokumentacji celem
zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
hh) zapewnienia funkcjonowanie szkoły bez zakłóceń w okresie wykonywania robót
budowlanych, a zajęcia lekcyjne muszą odbywać się bez przeszkód. Wszelkie
utrudnienia w korzystaniu z budynku i placu szkoły muszą być uzgodnione z
Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego oraz
Dyrektorem Szkoły.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów z
demontażu i rozbiórek, przedstawiających wartość użytkową, ich załadunku, transportu i
rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie
gminy Bojadła. Przekazanie elementów z demontażu i rozbiórek, nastąpi na podstawie
protokołu przekazania sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez
przedstawiciela Gminy Bojadła.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie
budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu
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umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną w przypadku spowodowania
z jego winy szkód w infrastrukturze technicznej.
6. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisów tej ustawy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7–dniowym
wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu
budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego
czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania
wypłaty odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
tego odszkodowania z tytułu poniesionych szkód.
§6
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
1. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem
protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia
otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, a w przypadku odbioru
końcowego po terminie otrzymania przez zamawiającego w/w decyzji do dnia odbioru
końcowego.
2. Do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia
potwierdzającego,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy o której mowa w ust. 2 będzie kończył
się przed terminem otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku odbioru końcowego po terminie
otrzymania przez Zamawiającego w/w decyzji do dnia odbioru końcowego, Wykonawca
na 7 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu
dokument o kontynuacji ubezpieczenia o czas niezbędny do uzyskania prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania odbioru końcowego, nie krótszy niż
1 miesiąc.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
§7
MATERIAŁY I URZĄDZENIA
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia,
określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz
ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie
nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
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3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub
inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty
stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania m.in.
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą
lub z aprobatą techniczną.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie,
potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do
sprawdzenia jakości użytych materiałów.
5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych
badań obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia
siłami własnymi/oraz za pomocą podwykonawców. *
* niepotrzebne skreślić
2. Zakres robót wykonywanych przez podwykonawców został określony w formularzu
oferty, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na
powierzenie podwykonawcom przez Wykonawcę wykonania innych części robót
stanowiących przedmiotu umowy.
3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania
podwykonawców jak za własne działania i zaniechania,
4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić się przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy,
z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie przez Wykonawcę
umowy o roboty budowlane z podwykonawcą. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić projekt umowy, którą zawrze z podwykonawcą, zgodnie
z art. 6471 k.c. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien nie
pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy, zastrzegać spełnienie
przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw,
zastrzeżenia, żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu
umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowa między Wykonawcą a podwykonawcą winna być zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
do wglądu oryginał umowy z podwykonawcą.
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W zakresie zgody Zamawiającego stosuje się
odpowiednio postanowienia ust. 5 zdanie drugie.
8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 umowy.
9. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną
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odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcę. W takim przypadku zamawiający uprawniony będzie
do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 lit. c umowy.
§9
ODBIORY
1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem
w dzienniku budowy i zgłoszeniu właściwemu branżowo inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie właściwego
branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego, do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych
robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego branżowo
inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na
żądanie Zamawiającego lub właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.
3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem
do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokołu odbioru robót.
4. Po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego
oraz koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
5. Rozpoczęcie końcowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości
do odbioru. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru.
W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele
zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele
Wykonawcy.
6. Odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy,
po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami
konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej.
7. Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
a) protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń oraz pomiarów, atesty na
wbudowane materiały wraz z zestawieniem,
b) protokoły odbiorów technicznych sporządzone z zarządcami przebudowywanej
infrastruktury technicznej,
c) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
d) wypełniony dziennik budowy,
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i
porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - z sąsiedniej nieruchomości, o
właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem budowlanym,
f) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną obiektu w 4 egzemplarzach.
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8. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu
rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim
i w zakresie niniejszej umowy wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych
oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne.
9. Z czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego Zamawiający sporządzi
protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczególnych odbiorów.
10. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują - niezależnie od uprawnień przewidzianych w przepisach prawa następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie wykonawcy,

jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,
b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może:
 odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru,
zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia
wad lub
 dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.
11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbiorów. Odbiór zgłoszonych robót
po usunięciu wad nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego, inspektorzy
nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.
12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt Wykonawcy. Należność ta zostanie potrącona z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§ 10
WYNAGRODZENIE
1.Z tytułu należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zamawiający
zapłaci Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, wynagrodzenie w wysokości ………………..…… zł netto, powiększone o ......%
podatku
VAT
w
kwocie
……………………………
zł,
co
stanowi
kwotę
…………………………… zł brutto,
słownie ……………………………………….……………………….…………… złotych.,
2.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót lub obiektów
objętych niniejszą umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług
(VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy przy niezmienionej
wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy.
3.Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem określonym w ust. 1, do wykonania z
należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych do wykonania kompletnego
przedmiotu umowy i przekazania go Zamawiającemu w celu uzyskania przez
Zamawiającego administracyjnej decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanego obiektu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i
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odbiorów niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania, jak również
wszelkie inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
§ 11
ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót
potwierdzający bezusterkowy obiór wykonanych robót.
3. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130
Bojadła NIP 925-14-69-911.
4. Fakturę końcową Zamawiający ma obowiązek zapłacić w terminie do 30 dni licząc
od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ..........................................
5. Do faktury wystawianej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla
wszystkich podwykonawców, na których zatrudnienie Zamawiający wyraził zgodę, wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury
przez Wykonawcę lub pisemne oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu od
Wykonawcy należnego podwykonawcy wynagrodzenia za część robót wykonaną przez
niego w ramach robót, których dotyczy faktura (oświadczenie powinno zawierać
zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy) lub pisemne oświadczenie
Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców.
6. W przypadku, gdy Wykonawca załączył kopie faktur podwykonawców, zapłata
należności dla podwykonawców będzie dokonywana przez Zamawiającego
bezpośrednio na ich rzecz, na rachunki bankowe podane w fakturach podwykonawców
o ile z dokumentów wskazanych w ust. 5 powyżej nie będzie wynikać, że należności
podwykonawców zostały w całości zaspokojone, ze skutkiem zwalniającym
Zamawiającego ze zobowiązania wobec Wykonawcy w zakresie płatności dokonanej na
rzecz podwykonawców.
7. Zapłata należności z tytułu wystawionej przez Wykonawcę faktury, będzie dokonana
przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze,
z zastrzeżeniem ust. 6.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
poleceniem przelewu.
§ 12
CESJA WIERZYTELNOŚCI
1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych na
gruncie niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Cesja praw dokonana przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, jest nieskuteczna
wobec Zamawiającego.
§ 13
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI
1. Strony przedłużają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji.
2. Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji
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jakości, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia
mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających
z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie
wykonanego przedmiotu zamówienia.
4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa
w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w
czasie usuwania wady.
6. Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa
termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia.
Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady
w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie
w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia
wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca
zobowiązany jest usunąć wadę.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
9. Zamawiający określi terminy przeglądów gwarancyjnych przed upływem okresu
gwarancji oraz określi termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.
10. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie
gwarancji w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnieniu się
wady, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy. Wykonawca
umowny zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z fakturą.
11. Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.
§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, tj. na wartość: ........................... (słownie:
...................................................).
2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie:
...............................................
4.Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie
zwrócona w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część
zabezpieczona, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
§ 15
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1,0% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości
1,0% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich
usunięcie,
c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
d) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1
umowy,
e) gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków określonych w § 4 ust. 3 i w § 6 ust. 2 i 3
umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10
ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu powyższych obowiązków.
2.Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.
4.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody. W przypadku zbiegu podstaw do dochodzenia kar umownych,
podlegają one zsumowaniu i mogą być dochodzone łącznie.
5. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowoduje
utratę dofinansowania uzyskanego przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu
umowy, , do wartości odszkodowania należnego Zamawiający wlicza się kwotę równą
utraconemu przez Zamawiającego dofinansowania na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, 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 umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 oraz art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części w
następujących sytuacjach:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót,
b) Wykonawca przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni – nie dotyczy
przerwy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia
wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nie
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przystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do inwentaryzacji robót,
Zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku gdy
odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia
przerwanych prac ponosić będzie ta strona która od umowy odstąpiła.
6. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od
Zamawiającego.
§ 17
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie
dotyczącym:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana
może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy,
skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
w przypadku:
- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, decyzji o
udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- uchylenia lub zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy,
- konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,
- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na
zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,
- opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów robót,
- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i
warunków terenowych w szczególności; istnienia podziemnych urządzeń, instalacji
lub obiektów, uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury
nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,
- z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zostało
zaakceptowane przez Zamawiającego,
b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:
- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła”

__________________________________________________________________________________________________
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
- rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – Wykonawcy z tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do wynagrodzenia lub odszkodowania,
- w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku:
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
- rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane,
- zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót
zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane,
- zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części zamówienia
(przedmiotu umowy), które będą realizowane przy udziale podwykonawców.
2. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga zmiany
dokumentacji projektowej, storna inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny
zawierający opis proponowanych zmian.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy,
pod rygorem nieważności.
§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy,
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:
1.Dokumentacja projektowa:
-projekt budowlany:
2.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3.Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

…………………………….

WYKONAWCA

……………………………
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Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w
miejscowości Bojadła”.
Poniższa dokumentacja znajduje się w formie elektronicznej w plikach o
rozszerzeniu .pdf w formie załączników do niniejszej SIWZ na stronie internetowej
www.bip.bojadla.pl
1. Dokumentacja projektowa – opis techniczny.
- Projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Część rysunkowa:
- Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza,
- Rys. 2 - Plan sytuacyjny,
- Rys. 3 - Kolorystyka i rozmieszczenie boisk,
- Rys. 4 – Przekroje,
- Rys. 5 - Plan sytuacyjny,
- S-1 - Plan sytuacyjny – drenaż,
- S-2 - Profil podłużny,
- Przekrój - koszykówka – wzór,
- Przekrój - siatkówka – wzór,
- Przekrój bramki – wzór.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2. Przedmiar robót:
 Przedmiar robót
3. Kosztorys ofertowy:
- Kosztorys ofertowy.

