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Gmina Rewal 

ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

 

 

 

Znak sprawy: ID.271.20.2011                                                         Rewal, 2011-08-11 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

na:   
 

Budowa Boiska  Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno 
Przedszkolnym w Niechorzu w ramach Programu budowy 
wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych 

dla dzieci i młodzieŜy 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zm.  - dalej Ustawa PzP). 
 
 
 
 
 

Zatwierdzono w dniu: 
11.08.2011 r. 
 
Wójt Gminy Rewal 
Robert Skraburski 



 2 

 
I. Zamawiaj ący:  

Zamówienia publicznego udziela: 

Gmina Rewal 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

Tel. 91 38 49 011 

zap@rewal.pl 

   

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej p.z.p. . 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy p.z.p..  Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: Budowa 

Boiska  Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niechorzu w 

ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych 

dla dzieci i młodzieŜy. 

2. ZałoŜenia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem 

budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem 

robót (kosztorys ofertowy - ślepy). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio 

załącznik do SIWZ. I tak: 

* Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany, 

* Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

* Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót (kosztorys ofertowy - ślepy). Przedmiotowy 

Przedmiar Robót ma charakter wył ącznie pomocniczy i nie przes ądza o zakresie 

zamówienia.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z 

przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty 

niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską 

Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 

3) Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złoŜenia 

harmonogramu terminowego realizacji zamówienia. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, 

przy maksymalnym ograniczeniu uciąŜliwości prowadzenia robót prowadzonych u 
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Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje takŜe wykonanie przedmiotu zamówienia pod 

kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

5) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń 

obciąŜają Wykonawcę. 

6) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie 

Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 

7) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu 

budowy z tytułu prowadzonych robót. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

9) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych 

(śmieci, gruz i inne). 

10) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia zainstaluje liczniki zuŜycia wody i liczniki zuŜycia energii. Rozliczenie 

Wykonawcy z tytułu zuŜycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie 

wskazań zainstalowanych liczników. 

11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem 

przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 

12) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 12 miesięcy od daty 

końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. 

W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 

ujawnionych wad. 

13) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający 

dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie naleŜytego wykonania tych robót, 

tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 

14) Podpisanie przez strony bez zastrzeŜeń Końcowego Protokołu Odbioru uwaŜa się za 

termin wykonania robót. JeŜeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu 

odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i 

wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru 

przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 

15) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, 
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dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. 

3. Kod CPV: 45.21.22.21-1    

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w 

terminie do 30.11.2011 r.. 

V. Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom:  

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

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 i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga 

dołączenia do oferty: 

1)oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 - treść 

oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1  do SIWZ. 

2) udokumentowane naleŜyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, robót budowlanych polegaj ących na budowie minimum jednego 
boiska sportowego (CPV 45.21.22.21-1) z nawierzchni ą z trawy syntetycznej 
(z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). Do wykazu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane 
naleŜycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz naleŜy sporządzić zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.  

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w  szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

 
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. Do oferty naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie 
uprawnień budowlanych do kierowania robotami we wskazanej specjalności. 

 

3. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w ust. 1 na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 

zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki. 
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4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. 

Zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty: 

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy p.z.p. - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

2) aktualnego odpisu 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 p.z.p. (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto 

likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego) 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 p.z.p. 

5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, 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 kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, 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. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający 

moŜe się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

6. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. na podstawie złoŜonego oświadczenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. zostanie dokona na 

zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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7. Zamawiający wymaga takŜe dołączenia do oferty: 

1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1  do SIWZ 

2) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6  do SIWZ 

3) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez 

pełnomocnika 

4) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

Obowi ązujące zasady!  

1. Dokumenty muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, z zastrz. ust. 2 i 3. 

2. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć w oryginale. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), w 

przypadku gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwość co do jej prawdziwości. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej:  

1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną 

trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę 

upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3. KaŜda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami moŜe być kolejno 

ponumerowana. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 

umoŜliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

5. Ofertę naleŜy złoŜyć na druku "OFERTA"- załącznik nr 1  do SIWZ, bez nanoszenia 

jakichkolwiek zmian. 

6. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową i musi być skalkulowana w sposób 

jednoznaczny, bez podziału na wartości zaleŜne od wielkości zamówienia oraz zawierać 

koszty wykonania wszystkich pozycji jakie zostały zamieszczone w dokumentacji 

przedmiarze robót oraz inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

których poniesienie będzie niezbędne do całkowitego i naleŜytego wykonania tego 

przedmiotu zamówienia. 
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Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. 

Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 

Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać Ŝadnym 

negocjacjom. 

7. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wskazania w złoŜonej ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która 

ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia 

będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 

8. Wykonawca moŜe zastrzec, Ŝe określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeŜeniom 

powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 

9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona 

w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane 

Wykonawcy oraz w napis: 

"Post ępowanie nr ID.271.20.2011 - Oferta na Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niechorzu , nie otwiera ć przed godzin ą 10:00 dnia  

26.08.2010 roku". 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

12. Oferta złoŜona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

 

VII. Odrzucenie oferty: 

Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeŜeli: 

1. jest niezgodna z ustawą: p.z.p. 

2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z 

zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p. 

3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składnia ofert 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny 

7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p. 

8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

VIII. Ocena ofert: 
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1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA  

1 CENA 100 % 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 

1/ Kryterium nr 1  "Cena" oceniane będzie jak niŜej 

pkt 100 
C

C
X

O

min ××××====  

gdzie:  

X - wartość punktowa ocenianego kryterium 

Cmin  - najniŜsza cena ze złoŜonych ofert 

Co - cena ocenianej oferty 

ZałoŜenie:  

1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym 

postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyŜej. 

2) 100% (waga kryterium "Cena") - oznacza, Ŝe w postępowaniu moŜna uzyskać max. 

100 pkt. w ramach kryterium ceny (100% ze 100 pkt). 

3) Cena ofertowa powinna być wyraŜona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty. 

3. Ocena końcowa oferty: 

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca 

moŜe uzyskać 100 pkt. 

IX. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami: 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w 

formie pisemnej. 

2. Zamawiający ustala, Ŝe w postępowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie się 

Wykonawców z Zamawiającym jedynie w formie pisemnej , z zastrzeŜeniem ust. 3. 

3. W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów za pośrednictwem faksu muszą 

być one kaŜdorazowo potwierdzone na piśmie. 

4. Korespondencję naleŜy kierować na adres: 

Urząd Gminy w Rewalu 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego) 

5. Godziny pracy Zamawiającego są następujące: 07:45 - 15:30. (wtorek – pi ątek) 

                                                                                   8:00 – 17:00 ponied ziałek 
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6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Tomasz Bartkowski. 

Kontakt wyłącznie pisemny lub przez pocztę elektroniczną – zp@rewa.pl 

X. Udzielenie wyja śnień dotycz ących SIWZ: 

1. Wykonawca moŜe złoŜyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie 

na piśmie lub pocztą elektroniczną (zp@rewal.pl) , nie później do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy p.z.p.). 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 

5. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, 

bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p.). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

XI. Wadium: 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga się wniesienia wadium. 

XII. Termin zwi ązania ofert ą: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni  licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

XIII. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty naleŜy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - 

w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w siedzibie Zamawiającego: ul. Mickiewicza 19 Rewal, 

do dnia 26.08.2010 r. do godz. 10: 00 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 26.08.2010 r. o godz. 10 : 10 w pok. nr 5, w 

siedzibie Zamawiającego 

XV. Umowa: 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niŜ PLN. 

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną prowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy. 

XVI. Formalno ści zwi ązane z podpisaniem umowy: 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niŜ 

5 dni, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 

ustawy p.z.p. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym 
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wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie. 

4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą: osoby reprezentujące Wykonawcę oraz 

Zamawiającego. 

5. Ustala się, Ŝe umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach - po jednym dla kaŜdej 

ze stron umowy. 

XVII. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 

terminie: przed podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone w: 

a) pieniądzu 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym 

c) gwarancjach bankowych 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniądza Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium w poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w pieniądzu 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, z 

zastrz. ust. 9. 

9. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w 

wysokości 30% zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. Kwota jest zwracana w 

ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

XVIII. Udost ępnianie dokumentacji: 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 

2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

uniewaŜnieniu postępowania z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
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3. Wykonawca moŜe wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie 

dokumentów (w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeŜonej przez Wykonawców), a 

Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji. 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w dziale VI "środki ochrony prawnej" ustawy p.z.p. 

2. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy p.z.p. 

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy p.z.p. 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - druk "Oferta" 

2. Załącznik nr 2 - projekt budowlany 

3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

4. Załącznik nr 4 - przedmiar robót (kosztorys ofertowy - ślepy)  

5. Załącznik nr 5 – projekt umowy 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy 

7. Wykaz wykonanych robót 
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 Załącznik nr 1 

 do SIWZ 

 

 …………………………………dnia …………………………… 

pieczątka firmy 

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego) 

OFERTA 

 

Zamawiający:  Gmina Rewal. 
Wykonawca (pieczęć): 

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

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

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

REGON ...................................... NIP ....................................., tel. ........................................... 

województwo ........................................................., email ......................................................... 

 

II. Przedmiot oferty: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budo wlanych dotycz ących: Budowa 
Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niechorzu w ramach 
Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i 
młodzieŜy 

 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót (kosztorys ofertowy - ślepy) - do dnia 
30.11.2011 r. 
 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się do 
wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

III. Cena oferty: 

Ustalamy cenę za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na kwotę: 

 
Oferowana cena ryczałtowa brutto wynosi :    
 
……………………………………… zł brutto, (słownie .......................................................  
 
............................................................................................................................................... zł) 
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IV. Podwykonawca: 

Informujemy, Ŝe zamierzamy / nie zamierzamy*) powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 

Zakres prac powierzonych podwykonawcy: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

*) niewłaściwe skreślić 

V. Załączniki i dokumenty zło Ŝone przez Wykonawc ę łącznie z ofert ą: 

(Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty). 

Oświadczenia: 

* Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post. (zał. nr 6 do SIWZ) - str. …...……. oferty 

Dokumenty: 

* Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej - str. ……..….. oferty 

* Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie - str. ………….oferty 

* Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 

(w przypadku składania oferty przez pełnomocników) - str. ………….oferty 

* Inne: Wykaz wykonanych robót wraz z potwierdzeniem naleŜytego 

     wykonania umowy 

- str. ………….oferty 

 

Inne: 

* Inne: ………. - str. ………….oferty 

* ………………………………………………………………. - str. ………… oferty 

VI. Oświadczenia Wykonawcy:  

Oświadczam(y), Ŝe Wykonawca:  

Oświadczam(y), Ŝe spełniamy warunki, dotycz ące:  

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 i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

Oświadczam(y), Ŝe Wykonawca:  

1) uwaŜa się za związanego ofertą przez 30 dni  od dnia, w którym upłynął termin składania ofert 

2) w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy 

w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 
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Oferta została złoŜona na ……………….. ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi 

załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 

VII Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesiemy w formie:  

………………………………………………………………..………….. 

 

 

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

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

Przedmiar Robót 

(kosztorys ofertowy - ślepy) 

UWAGA !  

Przedmiotowy Przedmiar Robót ma charakter wyłącznie pomocniczy  i nie przesądza o 

zakresie zamówienia 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 

   

UMOWA NR : ID.272.20.2011                                                  
 
pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………….REGON ………, NIP …….. zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
 
1. ………………………………….. 
 
a 
…………………………………………………………………………….. zarejestrowanym  
w ……………………………………………………..………………………. , reprezentowanym 
przez: 
 
1…………………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:        
                     
 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:  
Budowa Boiska  Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niechorzu w 
ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci 
i młodzieŜy zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy 
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ……….. stanowiącą załącznik nr 1 do 
umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i 
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w 
niej uzgodnionym. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania terenu robót Wykonawcy. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niŜ 30.11.2011 r. 
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§ 3 

Obowiązki zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy; 
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania; 
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną kaŜdego uŜywanego na budowie wyrobu; 

5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poŜ 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 
na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, Ŝe roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym takŜe ruchem pojazdów; 

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w naleŜytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
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14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak równieŜ 
terenów sąsiadujących zajętych lub uŜytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze; 

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuŜszym niŜ termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia. 

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

18) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waŜnych nie później niŜ od daty podpisania umowy 
do czasu odbioru końcowego obejmujących: 
1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co 
najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. 
polis ubezpieczeniowych. 

19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót.  

20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poŜ.  

     § 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy. 

3.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłoŜenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5.  Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
6.  Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
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§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: 
...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek 
VAT, w kwocie .................. złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty 

3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie moŜe być 
podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4.  Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .................................. 

5.  Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu 
częściowego odbioru robót. 

6. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na 
podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje 
Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu 
protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7.  Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym 
protokołem odbioru robót. 

8.  Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie 

części robót, 
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 
o których mowa wyŜej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
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2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje uŜytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, Ŝe wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
robót). 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 
się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający moŜe odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upowaŜniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, Ŝe przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 
brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych 
..........................................) w formie  ............................................................  

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
Okres gwarancji ulega wydłuŜeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

§ 8 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  

w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za kaŜdy dzień 
zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy), 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za kaŜdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy –  
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1, 
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 
ust. 1.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca nie moŜe zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 30 dni, 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
lub wskazaniami Zamawiającego  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli Zamawiający: 
1)  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
2)  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
3)  Zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyŜej, 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)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. JeŜeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający moŜe wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
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moŜe od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca moŜe powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 
usług podwykonawcom pod  warunkiem, Ŝe  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyraŜenie zgody na 
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz 
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie 
przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

3. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyŜszych 
dokumentów, termin ten jednak nie moŜe być krótszy niŜ 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moŜe zgłosić sprzeciw lub 
zastrzeŜenia i Ŝądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa 
się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem niewaŜności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŜnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą.  

8. JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 
lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z Ŝądaniem 
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc 
i udokumentuje zasadność takiego Ŝądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający 
zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego Ŝądania.  

9. Zamawiający dokona potrącenia powyŜszej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 
Wykonawcy.  

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
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§ 11 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 
okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłuŜony o czas naprawy.  

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezaleŜnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równieŜ po okresie 
rękojmi, jeŜeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy. 

 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dopuszczalne w ramach 
obowiązującego prawa, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

b. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeŜeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

c.  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyŜej, 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, 

d.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 
terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. JeŜeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający moŜe wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
moŜe od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
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§ 13 

Postanowienia końcowe 

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami), 
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi 
zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
kaŜdej ze stron. 

 
 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz analizie zagroŜeń funkcjonalnych - załącznik nr 2  
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

…………………………………dnia …………………… 

pieczątka firmy 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa Boiska  
Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niechorzu w ramach Programu 
budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieŜy 
 

(wskazać tryb) (wskazać przedmiot zamówienia) 

nr postępowania: ID.271.20.2011 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy 

Oświadczam, Ŝe  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie  

 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 
dalej p.z.p. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wyklucza si ę: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

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

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
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          Zał. nr 7 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 

      
  

       
Wykaz należycie wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych 

polegających na budowie minimum jednego boiska sportowego (CPV 45.21.22.21-1) z nawierzchnią z 

trawy syntetycznej (z podaniem wartości, dat wykonania oraz odbiorców). Do wykazu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie 

(referencje, protokoły odbioru, itp.)  

Termin  realizacji  

 
Nazwa 

Zleceniodawcy 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot 

zamówienia 

Całkowita 
wartość  brutto 

roboty 
budowlanej 

 
w PLN 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1. Boisko 
sportowe z 
nawierzchnią 
ze sztucznej 
trawy 

    

      

 

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŜej wymienione roboty 
budowlane zostały wykonane naleŜycie. 

 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2011                ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 


