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ROZDZIAŁ 1     ZAMAWIAJ ĄCY 

 
1.1. Zamawiającym jest: Szkoła Podstawowa Nr 35, 81-647 Gdynia, ul. Uczniowska 1, 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły mgr inŜ. Janinę Ostałowską.   
  NIP 586-12-12-019. 
  REGON 000216266 

1.2. Sekretariat szkoły: 
     tel. (0 58) 624-09-74 
                fax (0 58) 624-39-30 

1.3. Godziny urzędowania 8.00 – 14.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od 
pracy). 

 
ROZDZIAŁ 2    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniŜej  
4.845.000 euro. 
 

ROZDZIAŁ 3     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wykonanie placu zabaw wraz z 

ogrodzeniem w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej Nr 35 
w Gdyni. 

KOD CPV: 45110000-1 – ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 
                     45233200-1 – NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 
                     45112710-5 – ZIELEŃ 
                     45342000-6 – OGRODZENIE TERENU 
                     36140000-4 – WYKONANIE PLACU ZABAW 
 

3.2. Zakres robót obejmuje: 
3.2.1. wykonanie pokrycia powierzchni placu zabaw, na której zostanie zainstalowany sprzęt 

rekreacyjny, nawierzchnią amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, 
piankową lub gumową w kolorze pomarańczowym; nawierzchnią syntetyczną typu 
tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim, 

3.2.2. wykonanie trawnika,    

3.2.3. dostawę i montaŜ wyposaŜenia placu zabaw w sprzęt rekreacyjny –  WARIANT 2 
Projektu –  pozwalający na prowadzenie z dziećmi róŜnych form zajęć ruchowych. 
Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien 
być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z 
Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w 
przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku z montowanego na placu zabaw 
sprzętu rekreacyjnego nie moŜe przekroczyć 1,50m. 

 
WyposaŜenie placu zabaw: 
 

a) równowaŜnia łamana z balansem  
− wysokość swobodnego upadku – 0,60m 

b) siatka „Ŝółw” –  
− wysokość swobodnego upadku – 1,50m 

c) zjeŜdŜalnia na stoku – ślizg zjeŜdŜalni ze stali nierdzewnej, bez łączeń na 
ślizgu, boki wykonane z płyty HDPE.  

− wysokość swobodnego upadku – 1,50m 
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d) walec – 
− wysokość swobodnego upadku – 1,50m 

e) skoki na plamach  – plamy o promieniu 28cm w rozstawie 100cm 
f) zestaw „małpi gaj” zestaw złoŜony z takich elementów jak: ścianka 

wspinaczkowa, trapez, linka wspinaczkowa, drąŜki poprzeczne, ścianka 
linowa – szachownica, drabinki pochyłe. 

− wysokość swobodnego upadku – 1,50m 
g) przeplotnia prostokątna – zestaw złoŜony z takich elementów jak: drabinka 

gimnastyczna, ścianka linowa – szachownica, drąŜek poprzeczny, trapez.  
− wysokość swobodnego upadku – 1,50m 

h) schody drewniane z dwiema poręczami – 1 szt. 
i) ławka z oparciem – 2 szt. – o wymiarach ok. 1,80m x 0,50m x 0,75m, 

wysokość siedziska 0,45m 
j) kosz na śmieci z półwałków – 2 szt. 

3.2.4. wykonanie ogrodzenia z jedną furtką (F2) od strony ulicy Nauczycielskiej – 
WARIANT 2 - ogrodzenie systemowe z siatki stalowej, panelowe o wysokości 1,0m,  

3.2.5. wykonanie i zainstalowanie tablicy informacyjnej zawierającej regulamin określający 
zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści: „Szkolny plac zabaw 
wyposaŜony w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła.”     

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 
a) Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 35 – załącznik nr  10, 
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11, w tym: 

Część I – specyfikacja techniczna ogólna   
Część II – specyfikacja techniczna szczegółowa 

- roboty ziemne 
- drogi 
- zieleń 
- ogrodzenie terenu 
- wyposaŜenie placu zabaw 

c) przedmiar robót – załącznik nr 12.  
 

3.4. Dostawca urządzeń moŜe zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą 
handlową, z zastrzeŜeniem, Ŝe urządzenia te muszą być zgodne ze wszelkimi wymogami 
normy PN-EN 1176-1 „WyposaŜenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań”, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniać warunki określone 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie form i zakresu 
finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. Nr 110, poz. 915). 
 

3.5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda fotografii lub opisów 
zaoferowanych urządzeń obrazujących ich wygląd, kolorystykę oraz opis zawierający 
wymiary urządzenia, wysokość swobodnego upadku oraz strefę bezpieczeństwa. 

 
3.6. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną co najmniej trzyletniej gwarancji. 

3.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby 
uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

3.8. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcon części prac, pod warunkiem 
wskazania w ofercie zakresu  prac, które powierzy podwykonawcom – załącznik nr 8. 

3.9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
prace wykonane przez podwykonawców.  
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3.10. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby 
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 10 Ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. prawo budowlane; tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami). 

Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu naleŜy przedstawić do wglądu w trakcie 
realizacji zamówienia, a komplet przedstawić przed odbiorem końcowym. 

 

 
ROZDZIAŁ 4     

  

4.1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4.2. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE ŁNIAJ ĄCYCH 

       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4.3. OFERTY WARIANTOWE  

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
ROZDZIAŁ 5     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin realizacji  całości zamówienia -  do 23 sierpnia 2010r. 

 
ROZDZIAŁ 6     OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
 

WARUNKI UDZIAŁU  

6.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARU NKÓW  
 

− Wiedza i doświadczenie 
wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących dostawę i montaŜ urządzeń 
zabawowych, o wartości netto minimum 100.000,00zł kaŜda, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone; 
 

− Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
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wymagane jest dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej; 
 

− Sytuacja ekonomiczno - finansowa 
wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 
100.000,00zł. 
 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.  

6.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie 
oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do 
wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

6.4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w 
punkcie 6.1. mogą spełniać łącznie. śaden z Wykonawców nie moŜe podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

6.5. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

6.6. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem 
Wykonawcy. 

 
ROZDZIAŁ 7     INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 
7.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający 
Ŝąda, aby wykonawca załączył do „Oferty” nast ępujące dokumenty : 
 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, o treści 
odpowiadającej załącznikowi nr 4  do SIWZ; 

3) dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane roboty w załączniku nr 4  do SIWZ zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej 
załącznikowi nr 5  do SIWZ, 
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5) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ, 

6) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00zł, 

7) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy 
wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. o treści 
odpowiadającej załącznikowi nr 7  do SIWZ, 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złoŜone przez 
tego wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww.  
zakresie.             

7.2. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy (Rozdział 6 pkt. 6.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 
7.4 w Rozdziale 7. 

7.3. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, moŜe przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku. 

7.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy 
prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca załączył do oferty 
następujące dokumenty : 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 3 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złoŜone przez kaŜdego 
wykonawcę. 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez kaŜdego 
wykonawcę. 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złoŜone przez kaŜdego 
wykonawcę. 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 
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z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złoŜone przez kaŜdego 
wykonawcę. 

 
7.5. INNE, NIEZB ĘDNE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA UBIEGAJ ĄCY SIĘ 

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZOBOWI ĄZANY JEST ZŁO śYĆ: 
 

1) formularz „Oferta”, według wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej 
załącznikowi nr 1 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz „Oferta”. 

2) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w 
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia. 

3) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez kaŜdego 
Wykonawcę, 

4) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do SIWZ wraz ze 
wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez podwykonawców. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagany wykaz moŜe być złoŜony wspólnie lub oddzielnie 
przez Wykonawców. 

7.6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7               
pkt. 7.4  ppkt.  2)  –  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
Dokumenty, o których mowa wyŜej powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się wyŜej wymienionych dokumentów, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
 
 

ROZDZIAŁ 8     INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 
ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  

 
8.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
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Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem. JeŜeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, 
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści specyfikacji.  

8.3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 

8.4. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej 
formy postępowania. 

 
ROZDZIAŁ 9     OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 

WYKONAWCAMI 
 
mgr inŜ. Janina Ostałowska –  stanowisko słuŜbowe  –  Dyrektor Szkoły,   
mgr Małgorzata Miotk  – stanowisko słuŜbowe  –  Kierownik administracyjny 
tel.  058 624-09 74  w godz. 8.00 – 14.00 – oprócz sobót,  niedziel i świąt  ustawowo wolnych od 
pracy.  
 
ROZDZIAŁ 10  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ 11  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

11.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

11.2. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. 

11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.4. Formularz ofertowy i załączniki winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane 
i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy. 

11.5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy.  
Pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

11.6. Zaleca się, ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz aby wszystkie dokumenty tworzące 
ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemoŜliwiający ich zdekompletowanie. 

11.7. Oferta winna być złoŜona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej 
następująco: Szkoła Podstawowa Nr 35 , ul. Uczniowska 1 w Gdyni „ Przetarg 
nieograniczony na roboty budowlane - „Wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach 
programu „Radosna Szkoła”. Nie otwierać przed 30.06.2010r.,  godz. 09.30”.  

11.8. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
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przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie 
później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępniane, muszą być 
oznaczone klauzulą:  
„Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicą Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 
poz. 1503 z późn. zm.).”       
i powinny być odrębną częścią nie złączoną ofertą w sposób trwały. 

11.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11.11. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub 
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej 
„Zmiana”  lub „Wycofanie”. 

11.12. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone klauzulą:                          
„Za zgodność z oryginałem ”.  

11.13. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału 
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 

11.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
ROZDZIAŁ 12  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

12.1. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 30.06.2010r., godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego:   Szkoła 
Podstawowa Nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni – w sekretariacie Szkoły.  

12.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2010r., godz. 09.30 w siedzibie 
Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Uczniowska 1 w Gdyni – pokój Dyrektora 
Szkoły.  

12.3. JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o 
terminie złoŜenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

12.4. Zawiadamiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złoŜona po terminie. 
 

ROZDZIAŁ 13  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

13.1. Cenę oferty naleŜy podać w wartości netto i brutto. 

13.2.  Cenę oferty brutto naleŜy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości 22% 
podatku VAT.  Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do 
formularza „Oferta”. 

13.3. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości określone w formularzu „Oferta” oraz ostateczną 
cenę oferty naleŜy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.4. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” ma charakter ryczałtowy i 
ostateczny. Nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie 
podlegała waloryzacji. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę 
z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane 
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem robót, w 
szczególności koszty transportu i montaŜu oraz koszty okresowych przeglądów 
gwarancyjnych. 
Wykonawca nie będzie mógł Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie 
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zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych 
świadczeń. 

13.5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

13.6. JeŜeli Wykonawca zastosował w swojej ofercie upust cenowy, to naleŜy to uwzględnić w 
cenie określonej w formularzu „Oferta”. 

 
 
ROZDZIAŁ 14  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą 

BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A 
WYKONAWC Ą 

 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
 

ROZDZIAŁ 15  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 
15.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą: 

kryterium: cena oferty brutto – waga 100% 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną brutto. 

15.2. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalną ilość punktów jaką, moŜe osiągnąć oferta 
wynosi 100 punktów. 

Punkty będą liczone według wzoru: 
 
                                         najniŜsza zaoferowana cena brutto 

C =  ------------------------------------------------ x 100 
cena badanej oferty brutto 

 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnoŜone przez współczynnik odpowiadający 
wadze tego kryterium. 

15.3. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego   
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie          
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej   
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby  
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15.4. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie moŜna dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach.  

 
ROZDZIAŁ 16  INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy  wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
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b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy prawo zamówień 
publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być 
zawarta. 

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie  
internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje, o których 
mowa w ust. 16.1. pkt. a) niniejszego Rozdziału. 

16.3. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  
zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  

16.4. Umowa zostanie zawarta  na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który  
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

16.5. Umowa zostanie zawarta  w formie pisemnej w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 
Ustawy prawo zamówień publicznych. 

16.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia. 

16.7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zaŜąda dostarczenia umowy regulującej 
zasady współpracy uczestników postępowania.  

16.8. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe 
zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

 
ROZDZIAŁ 17  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł  lub moŜe ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych. 

17.3. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej określono w Dziale VI 
Ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
ROZDZIAŁ 18   

 
18.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
18.2. Wszelkie informacje przestawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
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Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Załącznik nr  1  –   Formularz „Oferta” 
Załącznik nr  2  –   Oświadczenie art. 22 ust. 1 
Załącznik nr  3  –   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr  4  –   Wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr  5  –   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
Załącznik nr 6  –  Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

posiadają wymagane uprawnienia 
Załącznik nr 7   –   Zobowiązanie podmiotów 
Załącznik nr 8    –   Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom  
Załącznik nr 9   –  Wzór umowy 
Załącznik nr 10 –  Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 35 
Załącznik nr 11 –  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
Załącznik nr 12 –  Przedmiar robót 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdynia, dnia 31.05.2010r. 
 
 
Sporządziła:  
Małgorzata Miotk 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców 

 
nr faksu ………………………………… 

email: …………………………………… 

 

Szkoła Podstawowa Nr 35 
81-647 Gdynia, ul. Uczniowska 1  

 

 

FORMULARZ „OFERTA” 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniŜej 4.845.000 euro na 
wykonanie SZKOLNEGO PLACU ZABAW  w ramach programu „Radosna Szkoła” składamy 
następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone zgodnie z 

dyspozycjami SPECYFIKACJI I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i kosztorysem 

ofertowym: 

 
wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... złotych)  

VAT ................................................ zł (słownie.......................................................................... złotych)  

 cena brutto ..................................... zł (słownie........................................................................... złotych)  

 
2. Zobowiązujemy się roboty budowlane wykonać w terminie do dnia 23 sierpnia 2010 r. 

3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………………………... miesięcy. 

4. WyraŜamy zgodę na otrzymanie naleŜności w ciągu 21 dni od daty złoŜenia faktury. 

5. Oświadczamy, Ŝe:  
a) zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie 

wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
Oferty, 

b) jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, 

c) dokonaliśmy zalecanej wizji lokalnej miejsca wykonywania roboty budowlanej, 

d) przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

• siłami własnymi * 

• siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr ….. do 

Oferty, 



 14

e) przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do 
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). Dokumenty 
potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji,                     
a komplet przekaŜemy przed odbiorem końcowym. 

6. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

 
7. Oświadczamy, iŜ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 kk). 
 

8. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 

podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 

 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

        pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców 

 
 

 

OŚWIADCZENIE  

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

(tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z  późniejszymi zmianami) 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                  

na WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW  w ramach programu                     

„Radosna Szkoła” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, Ŝe: 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                    

do wykonania zamówienia, 

4) spełniamy warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 

podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

        pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                   

na WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW w ramach programu „Radosna 

Szkoła”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczamy, Ŝe                           

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                 

art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z  późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 

podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

    pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców 

   

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH   

(spełnienie warunku wiedza i doświadczenie) 

 
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
Wykaz musi zawierać, co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące dostawę i montaŜ urządzeń 
zabawowych, o wartości netto minimum 100 000,00zł kaŜda, wraz z dokumentami potwierdzającymi, 
Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

 

Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 

(zakres rzeczowy) 

 
Wartość 

zamówienia 
(netto) 

 
Miejsce wykonania 

 
Daty 

wykonania 
zamówienia 

(od – do) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

W załączeniu: dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

UWAGA: 

Dokumenty muszą odnosić się do konkretnych robót budowlanych wymienionych w wykazie. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje, Ŝe polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków, do wykazu zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

 

 

 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 

podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

         pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców 

 

 

WYKAZ OSÓB,  

 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
Wymagane jest wykazanie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą  
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

 
 
L.p. 

Imi ę i 
nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 
Wykształcenie 

Posiadane 
kwalifikacje 

Doświadczenie 
zawodowe 

Rodzaj i 
nr 

uprawnień 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

        

  

 

      

        

        

 

 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje, Ŝe polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków, do wykazu zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 

 

 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 

podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 



 19

ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

         pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

 

 

 

 
Oświadczam, Ŝe osoby, wykazane w załączniku ………………….., które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz są wpisane na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 

podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

        pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców 

 

 

 

 

ZOBOWI ĄZANIE PODMIOTÓW  

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZB ĘDNE ZASOBY 

 

 
Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji ____________________________________ 
                                                                                             (nazwa Wykonawcy) 

niezbędnych zasobów, wykazanych w załączniku/załącznikach  nr __________ na okres korzystania  

z nich przy wykonywaniu zamówienia – wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach programu 

„Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 

podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

      pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców 

 

 

 

 

Wykaz części zamówienia,  

których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

 

 

Lp. Zakres prac do wykonania 

  

 

 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 

podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 
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UMOWA NR  ______ 

 

zawarta w dniu _______________________ pomiędzy: 

Szkołą Podstawową Nr 35 z siedzibą w Gdyni przy ul. Uczniowskiej 1, zwaną w dalszej części 

umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez : 

1.  Dyrektora Szkoły – mgr inŜ. Janinę Ostałowską  

z jednej strony, a: 

________________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

1. ________________________________  

mającym siedzibę w _______________________________  zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie  

przetargu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 euro  na roboty budowlane związane z 

________________________________________________________________________ 

2. Umowa zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 

(Dz. U.  Nr 223, poz.1655 z  29.11.2007r. z późniejszymi zmianami) nr wniosku  EZP 1/2010  z  

dnia ________2010r. 

§ 2  

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania 

Szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”, przy Szkole Podstawowej 

Nr 35 w Gdyni,  zwanym w dalszej części niniejszej umowy „robotami budowlanymi” zgodnie z 

ofertą  Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i postanowieniami zawartymi w 

Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w zakresie rzeczowym 

wynikającym z dokumentacji projektowej: 

Roboty budowlane: 

KOD CPV: 45110000-1 – ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 
         45233200-1 – NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 
         45112710-5 – ZIELEŃ 
         45342000-6 – OGRODZENIE TERENU 
         36140000-4 – WYKONANIE PLACU ZABAW 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu  

zamówienia określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, wykonanego zgodnie z 

otrzymaną dokumentacją   projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a 

takŜe do  usunięcia wad i  usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji. 
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3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności związanych z 

przygotowaniem realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji 

projektowej, odebrania robót oraz zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad 

określonych w niniejszej umowie.  

§ 3 

      Ustala się następujący termin realizacji robót: 

a) dla całości robót – do dnia 23 sierpnia 2010r. 

 
§ 4 

1. Zamawiający przekaŜe protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 2 dni od podpisania 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia placu budowy i rozpoczęcia robót w terminie 2 dni od 

daty  przekazania placu budowy przez Zamawiającego.                                          

                                                                            § 5 

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:                            

inspektor nadzoru robót budowlanych ___________________ , upr. nr _____________________,     

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy  Prawo                    

Budowlane z dnia 7 lipca  1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Kierownikiem budowy ze strony  Wykonawcy będzie: __________________________________,    

                                                                        § 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, przestrzegać 

przepisy bhp i p.poŜ, a takŜe do zapewnienia warunków bezpieczeństwa realizacji robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, 

zapewnić  ochronę mienia, warunki bhp i p.poŜ. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych i utrudnień w funkcjonowaniu dojazdu do pozostałych budynków.   

4. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób 

w obrębie przekazanego terenu budowy jak równieŜ za wszelkie szkody  powstałe w związku z  

wykonywaniem umowy zarówno  na mieniu jak i na osobach. 

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za zabezpieczenie robót  od daty przekazania  terenu 

budowy  oraz za stosowanie w trakcie ich realizacji robót wymogów i  przepisów, o których mowa 

w § 6 i § 8 pkt  1.   

§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót oraz  od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu szkód powstałych w związku z realizacją  umowy. 
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§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót". 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do odbioru i 

stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane; tekst jednolity Dz.u. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

Materiały winny być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub 

aprobatą techniczną. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu wszelkich odpadów budowlanych /gruz, itp./. oraz 

utrzymania ładu i porządku na budowie, usuwania wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i 

innych pozostałości po zuŜytych przez Wykonawcę materiałach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace budowlane o uciąŜliwym hałasie po godzinie 

14.00 lub w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

                                                                            § 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  § 2 Strony ustalają,  ryczałtowe i ostateczne 

wynagrodzenie Wykonawcy, niezaleŜnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń 

oraz proponowanych przez Wykonawcę kosztów ich  realizacji w  kwocie : 

netto: _____________________________________________________________________                                                

podatek VAT _______________________________________________________________                         

brutto: _____________________________________________________________________ 

(słownie:____________________________________________________________________) 

2. Wynagrodzenie, ustalone w punkcie 1 niniejszego paragrafu obejmuje pełen zakres robót 

objętych dokumentacją projektową  wraz z materiałami oraz wszelkie koszty poniesione w    

związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy i czynnościami odbiorowymi ( np. 

oznakowanie, pomiary i ekspertyzy, próby itp.). 

3. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieŜenia awarii. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość elementów niewykonanych 

niezaleŜnie od przyczyn niewykonania przy zastosowaniu cen jednostkowych jak w kosztorysie 

ofertowym. 
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§ 10 

1. NiezaleŜnie od obowiązków wymienionych w § 7, 8, Wykonawca przyjmuje na siebie  

następujące obowiązki: 

a) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

b) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz odbioru 

robót zanikających dokonując wpisu do wewnętrznego dziennika budowy; jeŜeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach Zamawiającego (inspektora nadzoru), zobowiązany jest 

odkryć roboty lub  wykonać   otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu zgodnego z  projektem,  

c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, zawiadomienia Zamawiającego o ewentualnych 

trudnościach przed rozpoczęciem robót. 

2. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych od protokolarnego przejęcia 

placu budowy do chwili oddania obiektu za szkody wynikłe na tym terenie. 

 

§ 11 

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji  _____  miesięcy. 

 

§ 12 

1. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca w terminie do 5 dni zobowiązany jest do      

ustosunkowania się do zgłoszonych przez inspektora nadzoru wad i usunięcia ich nieodpłatnie. 

2. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust.1 uwaŜa się za uwzględnienie 

reklamacji. 

3. O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest poinformować 

Wykonawcę pisemnie. 

4. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał nieodpłatnie w     

terminie do 2 dni od daty zgłoszenia. 

5. Zlecenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym osobom trzecim nie wyłącza      

moŜliwości dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 15 niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru robót wg zakresu 

określonego w § 2 Umowy  i powiadomienia Zamawiającego. Na dzień zgłoszenia gotowości do 

odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

niezbędne dokumenty odbiorowe uprzednio sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru: 
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a) dokumentację techniczną uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone 

przez Zamawiającego wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

b) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, 

c) inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznej i SIWZ, warunkujące odbiór 

końcowy i oddanie przedmiotu umowy do uŜytku. 

2. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości odbioru, w 

których Zamawiający stwierdzi błędy lub niedokładności, Wykonawca zobowiązany jest w 

nieprzekraczalnym terminie 5 dni poprawić i ponownie dostarczyć do Zamawiającego. 

Przekroczenie tego terminu będzie uznane za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu 

zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień 

umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do 

odbioru.   

4. Wykonawca ma prawo Ŝądać przedłuŜenia terminu umownego, jeŜeli niedotrzymanie    

pierwotnego terminu umownego wynika:   

a) z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć, 

b) z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego. 

5. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół podpisują przedstawiciele           

Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, Wykonawcy i inspektorzy nadzoru. 

6. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b)  jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to  jeŜeli umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe obniŜyć wynagrodzenie umowne za 

przedmiot odbioru do 10%, 

c) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem , Zamawiający moŜe 

odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku 

odmowy wykonania robót przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie ich 

innemu podmiotowi, a kosztami obciąŜyć Wykonawcę.   

7. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuŜa umownego terminu 

zakończenia robót. 

 

§ 14 

1. Rozliczenie robót  nastąpi  fakturą  końcową  na podstawie  protokołu odbioru końcowego po  

całkowitym   zakończeniu przedmiotu zamówienia i jego odbiorze bez zastrzeŜeń. 

2. Podstawą do rozliczenia wykonanych robót budowlanych, będzie protokół  odbioru technicznego 
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stanu robót podpisany przez inspektorów nadzoru i kierownika budowy ( przedstawiciela  

Wydziału Budynków  Urzędu Miasta Gdyni  i Wykonawcy). 

3. Faktury winny być wystawiona na  Szkołę Podstawową Nr 35 ,81-647 Gdynia ul. Uczniowska 1, 

NIP  586-12-12-019. 

4.  NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy                         

_________________________________________________________________________    

Wykonawca oświadcza Ŝe, jest podatnikiem podatku VAT.                                               

Wykonawca  posiada  REGON _________________ oraz  NIP  _________________________. 

Zamawiający  oświadcza , Ŝe jest podatnikiem podatku VAT . 

Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osób upowaŜnionych  

ze swej strony. 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej złoŜenia wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi.  

§ 15 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w  wysokości 0,1%   

wynagrodzenia określonego w § 9 pkt 1  umowy  za kaŜdy dzień zwłoki  licząc od  następnego 

dnia po upływie terminu umownego, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego  § 9 pkt 1  

umowy za  kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na 

usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leŜących po stronie Zamawiającego karę  

      w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 9 pkt. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w  punkcie 1 

niniejszego paragrafu  z naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia.        

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od następnego 

dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty. 

4. Postanowienia pkt-u 1 i 2 nie wyłączają prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach   

ogólnych w przypadku, gdy kary nie pokryją poniesionej szkody.                                     

 

§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy     

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;     

odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia     
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wiadomości o powyŜszych okolicznościach. Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia 

naleŜnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  

pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłuŜej niŜ 5 dni, 

d) jeŜeli stan zaawansowania robót w dniu wyznaczonym na termin odbioru końcowego zgodnie 

z umową jest niezadowalający dla Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, Ŝe wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych   okoliczności, nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego     

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 17 

W przypadku odstąpienia od umowy  Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  

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

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

 

§ 18 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie,  pod 

rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie  której 

dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian  wynika z 

okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 20 

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby  

Zamawiającego. 
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§  21 

Integralną część niniejszej  umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta  Wykonawcy. 

2. Kosztorys ofertowy. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Dokumentacja projektowa. 

§ 22 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla 

Zmawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

   ZAMAWIAJ ĄCY                                 WYKONAWCA                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

 


