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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie, ul. Garbaska 1, 16-424 Filipów, tel. 87/ 737-19-50,
nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty unijnej 5.350.000 euro,
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Zamawiającego www.gokis.filipow.pl , którego przedmiotem jest „Budowa małego placu zabaw w
centrum Filipowa” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 t.j.) zwaną w dalszej części
Pzp.
Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) , zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.
W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy Pzp.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z
późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (numer
faksu 87/ 56-96-081 wew. 32); elektronicznie gok@filipow.pl
4. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści
oferty jak i jej uzupełnienia. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.
11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a.
ust. 1 ustawy Pzp.).
13. Zamawiający nie określa wymagań wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
15. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o
której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy
Pzp).
17. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
18. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w
postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
20. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej.
21. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
22. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia.
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I.

ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie
Adres: ul. Garbaska 1, 16-424 Filipów
Numer NIP: 844-217-40-20
Numer Regon: 200025206
adres e-mail: gok@filipow.pl
stona www.gokis.filipow.pl
tel. +48 87/ 737-19-50; fax. +48 87/56-96-081 wew. 32
Zamawiający pracuje w dniach: wt-pt od 8.00 do 16.00, poniedziałek jest dniem wolnym.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1
oraz art. 39 – 46 ustawy.
2. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie
art. 24aa, ust. 1 ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do
wszystkich ofert czynności wynikające z art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w
stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokonuje analizy podmiotowej pod kątem
zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o
których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów
grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach
celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach
rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i
akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej: tworzenie, rozwój oraz
wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny,
historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa.
Zakres zamówienia obejmuje:
budowę placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w parku przy Placu Stefana
Batorego w Filipowie poprzez wyposażenie w:
- urządzenia zabawowe (wielofunkcyjny zestaw zabawowy – 1 kpl, bujaki – 3 szt.,
piaskownica – 1 szt., huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem – 1 szt.),
- tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt.,
- ławki – 2 szt.,
- kosz na śmieci – 1 szt.,
- wykonanie ogrodzenia panelowego,
- wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informującej o
finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i przedmiary robót
stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Dołączony przedmiar pełni funkcję pomocniczą
zamówienia. Wykonawca ma obowiązek skalkulowania ceny oferty w oparciu o załącznik nr 7
do SIWZ: projekt budowlany oraz specyfikację techniczną, jak również uwzględnienia
wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Cenę dla całej
inwestycji należy skalkulować na podstawie kalkulacji własnej wynikającej z dołączonych
dokumentów. Jeżeli występuje rozbieżność w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy
dokumentacją techniczną a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu
zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej.
3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w
trakcie realizacji niniejszej umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawca robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te,
które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wykonawca
winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego, wszelkie zauważone błędy, pomyłki,
rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i wystąpić do
Zamawiającego o rozstrzygnięcie.
4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów
produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła
pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i
ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią
one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli
wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustaw,
aktualnymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi
dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w
budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z
aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty
bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.
7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu
do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
8. Przedmiot zamówienia określony został we wspólnym słowniku zamówień następującymi
kodami i nazwami:
45000000-7
37535200-9
45112723-9
45212140-9
45342000-6
45236200-2
45340000-2
45111200-0

Roboty budowlane
Wyposażenie placów zabaw
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Obiekty rekreacyjne
Wznoszenie ogrodzeń
Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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45112720-8
45236110-4
45111291-4
45233200-1
30195000-2
45223810-7

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Tablice
Konstrukcje gotowe

9. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Są to
następujące czynności:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018r., poz.
227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla
robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125):


Wszystkie czynności pracowników fizycznych wykonujących prace fizyczne związane z
realizacją robót budowlanych
2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób,
o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób
zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności:




dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy
Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wskazanych powyżej.
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W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których
mowa powyżej.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek.

IV.

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 36a ust. 2 zastrzeżenia osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy/podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie:
a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy
(firmy) tych podmiotów,
b) nazwy (firmy) podmiotów, na zasobach których będzie polegać przy realizacji zamówienia, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
przedmiotowym postępowaniu, określonych na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy pzp.
Powyższą informację Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dot. braku podstaw do wykluczenia
– Załącznik nr 3 oraz w formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW
1. Zgodnie z art. 22a ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca w takiej sytuacji, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w
szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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2. Zamawiający oceni, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust 5 pkt 1.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu –
Załącznik nr 3.
4. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
odpowiednio innych podmiotów lub własne.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 i
ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.
5. Oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia,
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składa każdy z
Wykonawców.
7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako
najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.
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VI.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć,
złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając : „ NIE
UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r., poz. 1010 z
późn. zm.).

VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.11.2020 r.
2. Termin ten jest ostatecznym dniem zakończenia rzeczowej realizacji zadania.
3. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z
2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r.,
poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 344), każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata,
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
9

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jolanta Kibitlewska – tel. 507-047-652, e-mail: gok@filipow.pl

IX.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ust.1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:


w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną o wartości minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
brutto, polegającą na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) placu zabaw oraz
załączy dowody potwierdzające, że robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy
została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty,
oświadczenia i informacje. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane
warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 1 skutkować będzie
wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w art. 24aa ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

X.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt. 12÷23
ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj.
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r., poz. 243 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2019r. poz. 498 z późn. zm.).

XI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZANIA
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1.1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć:

1.1.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 2
do SIWZ,
1.1.2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do
SIWZ.
Uwaga:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach
(załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ)
1.1.3. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w
szczególności: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania
podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to
uprawnienie nie wynika,
Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w
oświadczeniu złożonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu
internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych
referencyjnych dokumentacji.
- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia
oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo
określające jego zakres.
Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
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1.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w
przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);
Wymagana forma- oryginał.
1.1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).
Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
(załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.5. Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w ofercie
nie złożą oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, lub którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw albo złożą
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
1.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA
UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH
OFERT
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej http://gokis.filipow.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
składa każdy z wykonawców. W/w oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia
tylko jednej oferty w postępowaniu.
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3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WYŁĄCZNIE NA PISEMNE
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA
3.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i
wskazanych poniżej:
3.1.1. potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 Pzp, w zakresie
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
−

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (według załącznika nr 6 do
SIWZ).

3.1.2. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie
wykazania braku podstaw wykluczenia:
−

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2., tj. - odpisu z właściwego rejestru.
Uwaga:
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu
Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 346 z
późn. zm.).

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3.1.2. niniejszego rozdziału, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 1 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz.
1126 z późn. zm.)

XII.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie
internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 2.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

XIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.

XIV.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. 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 jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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XV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta powinna być napisana na maszynie,
komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
4. Ofertę stanowi wypełniony:
 Formularz ofertowy – złącznik nr 1 do SIWZ.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w
Rozdziale XI pkt 1.
6. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby
posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Podpisy osób, o których mowa w pkt. 6 (powyżej) złożone będą na każdej stronie druku
formularza oferty oraz parafki z pieczątką na załącznikach opracowanych (wypełnianych)
przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.
8. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.
9. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą
być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące
ofertę.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
12. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XVI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT:
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie, ul. Garbaska 1, 16-424 Filipów.
3. Na kopercie (opakowanie) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy,
e-mail, nr telefonu.
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:
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OFERTA PRZETARGOWA

„Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.07.2020 r. godz. 11.00
5. Oferty należy składać/przesyłać do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie, ul.
Garbaska 1, 16-424 Filipów terminie do dnia 15.07.2020 r. do godz. 10.45.
6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu
do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).
W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jak koperta
oferty z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zmienionej.
OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Garbaska 1,16-424 Filipów w dniu
15.07.2020 r. o godz. 11.00.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie
internetowej Zamawiającego: www.gokis.filipow.pl
5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XVII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca określi cenę ryczałtową realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ i
załącznikami do SIWZ w szczególności opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy oraz
dokumentacją techniczną, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ)
ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cenę należy
podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.

Formularz cenowy określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z umową wykona
przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w dokumentacji technicznej.
Cena jest CENĄ RYCZŁTOWĄ i zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie jego własnej
kalkulacji. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie
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Wykonawca. Wykonawca przygotowując ofertę oprócz prac wynikających z dokumentacji
technicznej, Specyfikacji Technicznej, opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy,
powinien przewidzieć inne okoliczności, jakie towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia
wynagrodzenia ryczałtowego.
3.

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w
tym również wszystkie koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i zabezpieczeniem
wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz
koszty związane z ich dostarczeniem. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

4.

Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego
podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku
VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami może spowodować odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

5.

Nie przewiduje się możliwości zmiany wysokości ceny zaproponowanej przez Wykonawcę w
złożonej ofercie. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

6.

Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.

7.

Zgodnie z art. 91 ust.3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

Rażąco niska cena
1.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:,
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177),
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
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1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 pzp lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w art. 90 ust. 1 pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia,
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w art. 90 ust. 1 pzp.
2.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 pzp, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o
odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu
udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie
udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3.

4.

XVIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i ich wagą:
 cena - waga 60%
 okres gwarancji i rękojmi – waga 40 %
Sposób oceny ofert:
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1) W zakresie kryterium – cena – oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

punkty badanej oferty w kryterium cena =

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
___________________________________
cena brutto badanej oferty

x 60

2) W zakresie kryterium – okres gwarancji i rękojmi – oferta może uzyskać maksymalnie
40 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie według następujących zasad:
60 miesiące gwarancji i rękojmi – 40 punktów
48 miesięcy gwarancji i rękojmi – 20 punktów
36 miesięcy gwarancji i rękojmi - 0 punktów
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Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres
gwarancji 60 miesięcy lub dłuższy otrzymają taką samą ilość punktów,
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres
gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie odpowiadała
treści SIWZ.
W przypadku nie podania okresu gwarancji w Formularzu oferty, Zamawiający uzna to za
brak wydłużenia i przyjmie minimalny okres 36 miesięcy. W takim przypadku Wykonawca
uzyska zero punktów.
W umowie wpisany zostanie termin gwarancji i rękojmi zgodnie z ofertą Wykonawcy.

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we
wskazanych wyżej kryteriach – 100 pkt.

XIX.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania
umowy i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (o ile dotyczy),
c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność
zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
d) przedłożenia na żądanie Zamawiającego uproszczonego kosztorysu ofertowego wraz ze
wskaźnikami nakładu pracy.
2. Zamawiający informuje, że brak dopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa
w punkcie 1 zostanie potraktowany przez Zamawiającego, jako brak możliwości zawarcia
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem
umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
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a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 20rt. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Uwaga:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. 08 9367 0007 0028 0203 0759 0002.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to
zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa wyżej.
Uwaga:
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokości.
W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien zawierać zapis o
nieodwołalności gwarancji i płatności sumy gwarancji bezwarunkowo na pierwsze żądanie
beneficjenta.
Gwarancja nie może zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od odpowiedzialności w przypadku
zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem (tj. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Filipowie)
a Wykonawcą lub uzależniać odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego ewentualnych
zmian tej umowy.
Gwarancja nie spełniająca powyższych wymogów nie zostanie zaakceptowana i spowoduje
odrzucenie oferty.

XXI.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5
do SIWZ.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z 20rt. 94 ustawy.
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
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XXII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Dział VI, 21rt. 179 ÷ 21rt. 198 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie 21rt. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 21rt. 180 ust. 2 ustawy.
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.
Na czynności, o których mowa w powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 21rt.
180 ust. 2 ustawy.
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 21rt. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
Zamawiającego www.gokis.filipow.pl .
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11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 22rt. 182 ust. 1 i 2 ustawy 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.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.

XXIII.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie informuje, że w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Filipowie wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), oraz że:
- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie, ul. Garbaska 1, 16-424 Filipów. Może Pan/Pani
skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod
numerem 87/737-19-50.
- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOKiS Filipów danych
osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: gok@filipow.pl
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z
przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego
przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOKiS Filipów.
- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią
danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości
realizacji tych zadań.
- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może
Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do
Administratora Danych.
- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą
być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych,
instytucjom
świadczącym
usługi
serwisowe,
gwarancyjne
oraz
wsparcia
merytorycznego/organizacyjnego.
- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania
zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
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- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych,
które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych
osobowych.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
….................................
…………………………………
…………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy
e-mail, telefon, fax)

…...........................................
(miejscowość i data)

Formularz ofertowy
„Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa”.
Nawiązując do przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na
tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie oraz na stronie internetowej
Zamawiającego http://gokis.filipow.pl/ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych
warunkach i za określone niżej kwoty:
1.

CENA ZA WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cena brutto …………………………………… zł. słownie:...........................................................................,
w tym stawka podatku ……… % VAT

2.

Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji i rękojmi na okres ……………… miesięcy.

3.

Termin wykonania zamówienia do 30.11.2020 r.

4.

Zobowiązujemy się – w przypadku wygrania przetargu – do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

5.

Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem
internetowym………………………………………………………………………………………………….

6.

Oświadczam, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:
Wypełnić jeżeli dotyczy.
Określenie części zamówienia

Nazwa/Firma podwykonawcy

7.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w
nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do
zawarcia z Zamawiającym umowy w ustalonym terminie.

8.

Do niniejszego Formularza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione w
Rozdziale XI pkt. 1.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30
dni.

9.
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10.
-

-

Oświadczamy , że: ( * niepotrzebne skreślić)
wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 9 kwietnia
2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych *
wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek
podatkowy będzie dotyczył ……………………………………… o wartości netto (bez kwoty podatku)
……………………………………………. zł *

(Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto
oferty. tj. w przypadku;

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i
usług,

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównaniu cen ofertowych podatku VAT).

11.

Oświadczam, że należę / nie należę* ( * niepotrzebne skreślić) do sektora małych/ średnich
przedsiębiorstw.
- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

12.

Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od…… do…… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach nr od ….. do ……..

13.

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

14.

Oferta została złożona na .......stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru
...... do numeru ........ .

*(niepotrzebne skreślić)

.........................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na
podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (zwanej dalej ustawą),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa małego placu zabaw
w centrum Filipowa”.
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ:

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

……..…………………………………………
(podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w SIWZ:
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów…………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………,
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

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

……..…………………………………………
(podpis(y) i pieczęć imienna osób
uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

……..…………………………………………
(podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa małego placu zabaw
w centrum Filipowa”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5pkt. 1 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….………………. ,dnia ………….……. r.
(miejscowość)
……..…………………………………………
(podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………..………………
…………….………………. ,dnia ………….……. r.
(miejscowość)

……..…………………………………………
(podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

……..…………………………………………
(podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

……..…………………………………………
(podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

……..…………………………………………
(podpis(y)
i
pieczęć
imienna
osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Oświadczam, że:
□ nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).
□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli
oferty w postępowaniu pn „Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa”.
□ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 229 z późn. zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli
oferty w ww. postępowaniu:
1. nazwa podmiotu ………………………………………………………………………...
2. nazwa podmiotu ………………………………………………………………………...
(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................................
(miejscowość, data)

.............................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga!
1) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez
każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanych dalej PZP (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.
1843).
Umowa zawarta w dniu ……………… r. w Filipowie pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Filipowie
ul. Garbaska 1, 16-424 Filipów, NIP 844-21-47-313
reprezentowanym przez:
Dyrektor – Barbarę Orchowską
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………. wpisanym do ………………. NIP: ………………………, REGON: …………………………
reprezentowanym przez: ………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
W treści umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również Stronami.
Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w
Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2
ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1
ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej: tworzenie, rozwój oraz
wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub
terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn „Budowa małego
placu zabaw w centrum Filipowa”.
Zakres zamówienia obejmuje budowę placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w
parku przy Placu Stefana Batorego w Filipowie poprzez wyposażenie w:
- urządzenia zabawowe (wielofunkcyjny zestaw zabawowy – 1 kpl, bujaki – 3 szt.,
piaskownica – 1 szt., huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem – 1 szt.),
- tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.,
- ławki – 2 szt.,
- kosz na śmieci – 1 szt.,
- wykonanie ogrodzenia panelowego,
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej,
- wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informującej o finansowaniu
operacji ze środków Unii Europejskiej.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i przedmiary robót
stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Dołączony przedmiar pełni funkcję pomocniczą
zamówienia. Wykonawca ma obowiązek skalkulowania ceny oferty w oparciu o załącznik nr 7
do SIWZ: projekt budowlany oraz specyfikację techniczną, jak również uwzględnienia
wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Cenę dla całej
inwestycji należy skalkulować na podstawie kalkulacji własnej wynikającej z dołączonych
dokumentów. Jeżeli występuje rozbieżność w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy
dokumentacją techniczną a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu
zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej.
3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w
trakcie realizacji niniejszej umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawca robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te,
które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wykonawca
winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego, wszelkie zauważone błędy, pomyłki,
rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i wystąpić do
Zamawiającego o rozstrzygnięcie.
4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów
produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła
pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i
ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią
one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli
wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustaw,
aktualnymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi
dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w
budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z
aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty
bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.
7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu
do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
8. Przedmiot zamówienia określony został we wspólnym słowniku zamówień następującymi
kodami i nazwami:
45000000-7
37535200-9
45112723-9
45212140-9
45342000-6
45236200-2
45340000-2
45111200-0

Roboty budowlane
Wyposażenie placów zabaw
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Obiekty rekreacyjne
Wznoszenie ogrodzeń
Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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45112720-8
45236110-4
45111291-4
45233200-1
30195000-2
45223810-7

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Tablice
Konstrukcje gotowe

9. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Są to
następujące czynności:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018r., poz.
227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla
robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125):


Wszystkie czynności pracowników fizycznych wykonujących prace fizyczne związane z
realizacją robót budowlanych
2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób,
o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób
zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności:




dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy
Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wskazanych powyżej.
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W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których
mowa powyżej.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2020 r.
2. Termin ten jest ostatecznym dniem zakończenia rzeczowej realizacji zadania.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

§3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie za prawidłową realizację całego przedmiotu umowy wynosi:
brutto: ………………..…… zł (słownie: ………………………), w tym stawka podatku Vat ….. %.
Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie
będzie podlegać waloryzacji.
Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury końcowej na podstawie protokołu
bezusterkowego odbioru robót objętych umową podpisanych przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczane one będą przy końcowym rozliczeniu całości
zadania po analizie zakresu prac nie wykonanych (zaniechanych) i wykonanych dodatkowo.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot umowy na rachunek
bankowy Wykonawcy nr: …………………………………………………….. w terminie do 30 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego.
Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót z
załączonymi oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu przez wykonawcę należności za
wykonane prace oraz dowodami zapłaty części/całości wymaganego wynagrodzenia należnego
podwykonawcy.
Wynagrodzenie brutto uwzględnia również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kosztów
związanych z realizacją umowy a wzrost tych kosztów nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia.
Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania robót.
Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich
czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z
niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie nieważnością tej czynności prawnej oraz
dodatkowo obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba
trzecia.
Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest w szczególności:
1. Przekazać teren budowy i dokumentację techniczną.
2. Zapewnić nadzór inwestorski. Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie
przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
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technicznej oraz postanowieniami warunków umowy, w granicach określonych w ustawie – Prawo
budowlane.
Kontrolować realizację robót ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji jakichkolwiek zmian w
kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej i fachowej siły roboczej oraz środków
techniczno - organizacyjnych.
Kontrolować rozpoczęcie i zakończenie wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego
zakończenia realizacji poszczególnych etapów.
Potwierdzać, przy udziale inspektora nadzoru, zakres faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową.
Nadzorować wprowadzanie ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami albo
innymi przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej
w trakcie budowy.
Ustalać terminy usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy oraz obniżać wynagrodzenie za
wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.
Nadzorować przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów BHP, Ppoż, przepisów wynikających z
postanowień Prawa Budowlanego, zapisów BiOZ oraz egzekwować utrzymanie ogólnego porządku na
placu budowy.
Kontrolować dokumenty zatwierdzające materiały, sprzęt i urządzenia dostarczane i wbudowywane
przez Wykonawcę.
Uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania
umowy.
Dokonywać odbioru robót zgodnie z § 6 niniejszej umowy.
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Po przejęciu od Zamawiającego terenu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi aż do
chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru prac przez Zamawiającego protokołem końcowym
robót pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
Wykonawca przed przystąpieniem do prac wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie wniosków
materiałowych i uzyska zgodę na ich wbudowanie (dotyczy wszystkich materiałów i urządzeń
niezbędnych do wykonania zadania).
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego kompletu dokumentacji
technicznej wymaganej obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP i Ppoż., normami oraz na ustalonych niniejszą
umową warunkach.
W trakcie wykonywania prac Wykonawca zapewnia swoim pracownikom zaplecze socjalno –
magazynowe.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych w sposób gwarantujący możliwość
bieżącej eksploatacji parku, na którym znajduje się plac zabaw.
Teren prac winien odpowiednio zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Materiały z
rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywozić na bieżąco z terenu
budowy, wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i
czystości na terenie placu budowy, szlakach komunikacyjnych oraz terenów sąsiednich.
Roboty należy wykonać zgodnie z uzyskanym zgłoszeniem robót budowlanych i dokumentacją
techniczną, zgodnie z obowiązującymi normami i aktualnymi w danym zakresie przepisami prawa, w
tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuką
budowlaną.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną budowy oraz przekazać
Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót w 2
egz. w wersji papierowej.
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12. Zamawiający może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji
zadania. Szczegółowe warunki zostaną uzgodnione w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie
odrębnego protokołu.
13. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w
ofercie).
14. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi
dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w
szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty
charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne.
15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikające z powstania szkód dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac, z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje
się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek roszczeniem czy
powództwem wytoczonym w wyniku naruszenia zasad, postanowień umowy przez Wykonawcę z jego
winy albo na skutek pogwałcenia praw osób trzecich z winy Wykonawcy.
16. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w sposób charakteryzujący się
wymaganym stopniem dbałości, skuteczności, przejrzystości i należytej staranności, zgodnie z
najlepszą praktyką w danej dziedzinie, a także zgodnie z niniejszą umową, oraz obowiązującymi
przepisami prawa regulującymi materię objętą niniejszą umową.
17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania
inwestycyjnego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz normami i normatywami.
§6
ODBIÓR ROBÓT
1. Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru końcowego od Wykonawcy po wykonaniu całości robót
objętych umową. Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora
nadzoru i Wykonawcy, po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy oraz
innych czynności przewidzianych SIWZ, umową, ustawą Prawo Budowlane i obowiązującymi
przepisami.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.
3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie w całości przedmiotu zamówienia objętego
niniejszą umową, potwierdzonego następnie protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
4. Termin, o którym mowa w § 2 ust. 1 jest ostatecznym dniem zakończenia rzeczowej realizacji
zadania.
5. Zamawiający powoła komisję i przystąpi do odbiorów w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.
6. W czynnościach odbioru robót powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy.
7. Przed planowanym terminem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,
w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty wbudowanych materiałów, protokoły badań
instalacji, oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, oświadczenia
o zastosowanych i wbudowanych materiałach.
8. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu powykonawczego.
9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie został wykonany lub wykonany
nienależycie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek. W takim
przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
11. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są co 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Przeglądy
gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego
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12.
13.

14.
15.

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez
Zamawiającego terminie.
Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji jakości.
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 14 dni od upływu terminu
gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego
jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości za
przedmiot umowy.
Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokół pogwarancyjny.
O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie na 7 dni przed
datą odbioru.

§7
NADZÓR
1.
Nadzór nad pracami budowlanymi przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego
prowadzić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie - …………………………………………….
2.
Z ramienia Wykonawcy - ………………………..

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§8
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji na okres ………. miesięcy na całość prac oraz na dostarczone materiały
określone niniejszą umową i SIWZ oraz rękojmi za wady na okres …….. lat.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w
ust. 1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu.
W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady /usterki swoim kosztem i staraniem w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty pisemnego
zgłoszenia.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad /usterek bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
Usunięcie wady /usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad /usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad /usterek będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………. zł; słownie: ………..
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze zamówienia
potwierdzonym protokołem odbioru końcowego). Pozostała część tj. 30% kwoty zabezpieczenia,
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących
przedmiot umowy:
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1)

podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa (firma) podwykonawcy - wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy
2) podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa (firma) podwykonawcy - wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy
a pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.
2. Wykonanie robót budowlanych określonych w ust. 1 pkt 1) Wykonawca wykona przy udziale
podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty
inne niż wskazane w ust. 1, to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót
przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o którym
mowa w ust. 6.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści
zgodnej z projektem umowy.
7. Projekt umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
a) zakres robót, zgodny z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
b) termin realizacji,
c) wynagrodzenie,
d) terminy zapłaty wynagrodzenia,
e) zapisy dotyczące obowiązku zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 9 umowy.
8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w ust. 7;
b) zawierającej postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zapłatę za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiającego lub od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu
umowy przez Podwykonawcę;
c) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
d) przewidującej termin realizacji robót budowlanych określonych projektem dłuższy niż termin
wykonania określony w § 2 umowy.
9. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację
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projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.
8.
12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy, wskazanej w § 3 ust 1
niniejszej umowy oraz umów, które dotyczą dostaw materiałów budowlanych i usług pomocniczych w
stosunku do wykonywanych robót budowlanych (np. transport, ubezpieczenie itp.). Wyłączenie to nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub
usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Postanowienia ust. 5 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
16. W przypadku powierzenia realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem
terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
17. Wykonawca wraz z przedkładaną Zamawiającemu fakturą końcową za zrealizowane roboty,
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzony pisemnie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 18, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o zgłoszenie, w terminie 7 dni od doręczenia informacji, w formie pisemnej uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
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24.

25.
26.

1.

2.

3.
4.

albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy, o której mowa w § 3ust. 1 niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
Umowy zawierane przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być sporządzane
zgodnie z powyższymi zapisami.
Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 11
KARY UMOWNE
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za
każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w
wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie,
e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wartości brutto
umowy za każdy dzień opóźnienia,
f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia,
g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa w § 10 ust. 14 – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w
dokonaniu zaleconej przez Zamawiającego zmiany;
Strony ustalają, ze w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, Zamawiający naliczy kary
zgodnie z ww. warunkami, w przypadku okoliczności wymienionych w punktach b-g, Zamawiający
potrąci je z wystawionych faktur
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w
Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Wykonawcę kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

§ 12
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do należytego i
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
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3. Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ustępach poniżej.
4. Zmiana zawartej umowy może nastąpić na warunkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn
zależnych od wykonawcy, takich jak:
− wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
− przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
− zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na
termin wykonania przedmiotu zamówienia.
2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca z wprowadzonych w dokumentacji
projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys
zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna
wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej – ceny brutto
umowy,
3) zmiany najniższego wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w
tym zmiany obowiązującej stawki VAT, ze skutkiem wprowadzenia takiej zmian w przypadku
zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, w zakresie
dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
4) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w
szczególności:
a) klęskami żywiołowymi,
b) warunki atmosferycznymi uniemożliwiającymi przez okres co najmniej 5 dni prowadzenie
robót budowlanych, w szczególności: bardzo niska temperatura powietrza nie pozwalająca ze
względów technologicznych na prowadzenie robót, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn
budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi
(potwierdzone odpowiednimi dokumentami),
c) niewypałami i niewybuchami,
d) wykopaliskami archeologicznymi.
5) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interpretacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego,
− wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
− w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, będą one wycenione wg
następujących zasad: w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego
kosztorysu ofertowego, w drugiej kolejności na podstawie średnich cen publikowanych w
wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD,) dla województwa, w którym roboty są
wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest
sporządzana.
− wycena robót, o których mowa w pkt 5) zostanie przedstawiona Zamawiającemu do
zatwierdzenia za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed rozpoczęciem tych
robót.
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5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do przedłożenia
uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z
przesłanek wymienionych w niniejszym paragrafie.
6. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązań do wyrażenia takiej zgody.

§ 13
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, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadków:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do
odbioru terenu budowy w terminach określonych w § 2 ust 1 umowy,
2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie
terminowe zakończenie robót,
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych i
odebranych robót,
4) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego Wykonawca zaniedbuje
zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
wskazaniami Zamawiającego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do dziennika
budowy lub niniejszą umową. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiającego,
5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części,
6) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy,
7) Nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,
2) 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 niezależnych od Wykonawcy.
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada. W terminie 10 dni od daty tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę.
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
5) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia
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8.
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szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej
wykonania innemu Wykonawcy.
Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada jest zobowiązany do:
1) Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.
Zamawiający odstępując od wykonania umowy w w/w przypadkach zatrzymuje wniesione przez
Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości.
Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu
kar umownych oraz odszkodowań.
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej w
terminie 14 dni z uzasadnieniem.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadków:
1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części.
2) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
do tychże ustaw.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
Spory wynikłe pomiędzy stronami na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
…..............................................

WYKONAWCA
….................................................

Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
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Załącznik nr 6 do SIWZ
.......................................................
………………………………………………………….
………………………………………………………….
pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ców

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej.
Przystępując do prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie postępowania o
udzielenie zamówienia pn „Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa”
składam Wykaz robót budowlanych:

L.p.

Rodzaj
wykonanych
robót
budowlanych
(przedmiot)

Wartość
brutto
wykonanych
robót
budowlanych

Termin
wykonania
od – do
(dzień / miesiąc /
rok)

Miejsce wykonania robót
(Odbiorca – nazwa i adres)

Podmiot, na
rzecz
którego
roboty były
wykonywane

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane należycie,
w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
....................................
Miejscowość, data

.................................................................
( podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy/ców)
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