
  

          Zał. 1  
 

OFERTA  PRZETARGOWA 
 

Przedmiot oferty: 
Dostawa i instalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m 
na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”  w Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej , 
działka nr 8.  
 
Zamawiający: Gmina Rewal. 
Wykonawca (pieczęć): 

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

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

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

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

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

1.  Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeŜeń 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie 
zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co 
do procedury udzielenia zamówienia.   

2.  Oferowana cena ryczałtowa wynosi :    
 
……………………………………… zł brutto, (słownie .......................................................  
 
............................................................................................................................................... zł) 
3. Zamówienie wykonamy w terminie:  do czterech tygodni od daty zawarcia umowy.  
4  Nasza oferta przetargowa zachowuje waŜność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 
5. Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy. 
6. Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a takŜe zaplecze materiałowo-  
    sprzętowe uprawniające do wykonania przedmiotowej dostawy. 
7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:  

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego 
rejestru,  

b) załącznik z oświadczeniami z art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych, 
c) próbki, opisy lub fotografie przedmiotu dostawy, 
d) ……………………………………………….. 

8.  Oświadczamy, Ŝe podana cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty prac i materiałów  
     koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ . 
9.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .................................. 
         
....................................................................................................................................................................  
    

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

                        (podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym                   

                                 do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo) 



  

                                                               zał. nr 2 

 
Umowa  nr  ID/3410/38/10 

 
 

W dniu ...............2010 r. zawarto umowę pomiędzy:  
• Gminą w Rewalu ul. Mickiewicza 19 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego 
       oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Seweryna Babiło  
a 
……… 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz. 758 ze zm.) Dostawa i instalowanie 
składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m na boisku 
wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”  w Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej , działka nr 8.  
w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP numer 332335-2010 z dnia 22.11.2010 
r., została zawarta niniejsza umowa. 
 
 
      § 1 
1.   Zamawiający zamawia i zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonać:  
Dostawa i instalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m 
na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”  w Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej , 
działka nr 8: 
a)  Instalowanie składanego lodowiska sezonowego p.n. „ Biały Orlik” w Trz ęsaczu.  

� Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa montaŜ i demontaŜ po sezonie przenośnego 
lodowiska chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie  
wraz z wyposaŜeniem, wykonanego według głównych załoŜeń programowych programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, „Biały Orlik” 

� Miejscem dostawy jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowane 
w kompleksie sportowym wykonanym w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2010” w 
Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej.  

� W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi takŜe przeprowadzenie instruktaŜu  obsługi 
urządzeń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego.  

� Rozruch wszystkich urządzeń lodowiska, wytworzenie tafli lodowiska o grubości co 
najmniej 4cm i przekazanie lodowiska do uŜytkowania. 

� Lokalizacja: działka nr 8 , przy ul. Pałacowej w Trzęsaczu . Boisko wielofunkcyjne o 
nawierzchni poliuretanowej , wybudowane w ramach ogólnopolskiego programu „  Moje 
Boisko Orlik 2010”  

� Charakterystyka obiektu: 1) Dostawa, montaŜ i uruchomienie sztucznego lodowiska o 
powierzchni 1000m2 ( 25x40)  

 
1) agregat chłodniczy  o następujących parametrach: 

� moc chłodnicza od 200kW dla 35%roztworu glikolu etylenowego w ilości 
niezbędnej do prawidłowej pracy układu podczas całego sezonu oraz napełnienie 
instalacji chłodniczej 

� agregat musi posiadać pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu, 
dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i 
zezwolenia na stosowanie; 



  

� panel  elektryczny  agregatu  musi  być  odporny  na  wpływy  atmosferyczne  i  
musi  być wyposaŜony w dostęp rewizyjny;  

� agregat  musi  być  wyposaŜony  w  moduł  sterujący  umoŜliwiający  
wyświetlanie  informacji  i  kontrolę  następujących  elementów:  temperaturę  
glikolu  i czynnika  chłodniczego,  ciśnienie  czynnika  chłodniczego,  harmonogram 
włączania/wyłączania,  zabezpieczenie  przed  zamarzaniem  parownika,  sterowanie 
zdalne:  styki  bezprądowe  dla  awarii  całego  urządzenia,  modyfikowane  
wartości zadanych  temperatur  glikolu,  monitorowanie  wartości  zadanych  
glikolu,  działania agregatu,  wentylatorów,  pomp,  alarmów  spręŜarek,  
uruchamianie  lub  zatrzymanie  
urządzenia, sterownik powinien pozwolić na określenie  temperatury na wyjściu 
glikolu oraz zarządzać pracą pompy;  

� agregat  musi  być nowy i posiadać oznakowanie CE  zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami lub oznaczony znakiem budowlanym  zgodnie  z art. 5 ust. 1 ustawy z 
dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr  92,  poz.  881  ze  
zm.)  lub Wykonawca  dostarczy  deklarację  zgodności  producenta agregatu 
zgodnie z odpowiednimi normami;  

� Wykonawca zapewnia na swój koszt czynnik chłodzący na ewentualne uzupełnienia 
w przypadku ubytków naturalnych powstałych w okresie normalnej pracy  
lodowiska oraz okoliczności wynikłych z winy Wykonawcy;  

� agregat  musi  być  agregatem  kompaktowym,  wyposaŜonym  w  automatykę  
sterującą pozwalającą na bezobsługową pracę  lodowiska;  

� głośność pracy agregatu nie moŜe powodować przekroczenia dopuszczalnych      
poziomów   hałasu w środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 
Wszystkie  niezbędne  materiały  Wykonawca  zapewnia  na  swój  koszt.  Zamawiający  wskaŜe 
Wykonawcy  punkt  poboru  wody  koniecznej  do  wykonania  płyty  lodowiska  i  pokryje  koszty 
związane ze zuŜyciem wody. Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie zasilanie agregatu w 
energię elektryczną wraz z podłączeniem.  
 

2) system ziębniczy 
 
Na istniejącym podłoŜu powinna być zamontowana izolacja zabezpieczająca przed przemarzaniem 
do gruntu i na te warstwę ułoŜone węŜownice chłodzące płytę z elastycznych rur PEHD  PN10 
16x1,5 mm w rozstawie co 62,5mm i kolektory rozdzielcze przy krótszym boku płyty. Kompletne 
maty orurowania lodowiska mobilnego muszą się składać z odcinków kolektorów (od 1.0 do 2.0 
m) na obydwu końcach przystosowanych do łączenia za pomocą złącza mechanicznego typu 
VICTAULIC lub równowaŜne,  do których wgrzane są przewody polietylenowe tworzące 
orurowanie płyty lodowiska. W skład systemu powinny wchodzić równieŜ złączki Ŝeliwne typu 
VICTAULIC lub równowaŜne do łączenia poszczególnych segmentów kolektorów w lodowiskach 
mobilnych.  
 
Mata do układania lodowisk mobilnych stanowić ma kompletny zestaw orurowania dla całej 
długości lodowiska od kolektorów poprzez rurki z płyty lodowiska po nawroty.  
Do kolektorów w warunkach warsztatowych powinny być wgrzane rurki przewodowe o średnicy 
16mm, które na drugich końcach zaopatrzone będą w nawroty.  
 
3)  bandy  rekreacyjne  przymraŜalne  lodowiska  muszą  mieć  wysokość  1,2  m,  być  
wyposaŜone w  jedną bramę wjazdową dla rolby o szerokości ok. 3,0 m, dwie bramki wejściowe 
dla łyŜwiarzy o szerokości ok. 0,8 m.  Konstrukcja band wykonana ze stali  



  

cynkowanej ogniowo, a wypełnienie z płyt o grubości min. 8 mm. Dolna  listwa okopowa o 
wysokości 20 cm i grubości min 5 mm musi być  zamocowana w  sposób  zapewniający  
sztywność. Promień w  naroŜnikach  bandy nie mniejszy niŜ  4,5 m;  
2.  Deinstalacja  lodowiska  -  pierwszy tydzień kwietnia 2011 r. 
 

 
§ 2 

1 Strony  ustalają następujące terminy realizacji umowy: 
1. rozpoczęcie  – od daty zawarcia niniejszej umowy, 
2. zakończenie robót – do ………………. (do 4 tygodni od daty zawarcia niniejszej 

umowy). 
2 Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku: 

1. przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, 
3.  Dodatkowe dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  w  
     zakresie zmiany terminu wykonania:  
    a)  konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemoŜliwiających wykonanie  
       zamówienia podstawowego, których nie moŜna było przewidzieć na etapie zawierania umowy,  
    b) wystąpienie siły wyŜszej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,   
    c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeŜeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie  
        treści umowy do aktualnego stanu prawnego,  
    d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
 

§ 3 
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy.  

 
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się ryczałtowo w wysokości ….  PLN  brutto, 

(słownie: …….). NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze.   

2. Płatność zostanie dokonana następująco: 
• 30 dni - po wykonaniu całości dostawy i parafowaniu przez strony protokołu zdawczo-

odbiorczego bez uwag oraz złoŜeniu faktury VAT. 
 
 

§ 5 
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla 
potrzeb podatku od towarów i usług VAT.     

 
      § 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności określonym w art. 10 
– prawo budowlane, wymogom SIWZ, dokumentacji technicznej, a takŜe polskim normom 
przenoszącym europejskie normy zharmonizowane .  

3. JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

4. JeŜeli w rezultacie tych badań okaŜe się, Ŝe zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciąŜają Wykonawcę, w przeciwnym razie 
Zamawiającego. 

 
§ 7 



  

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesiące - licząc od 
odbioru ostatecznego .   
 

             § 8 
JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia: 
1. W przypadku wad usuwalnych, Zamawiający moŜe odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia. 
2. W przypadku wad nie dających się usunąć umoŜliwiających uŜytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe dokonać odbioru obniŜając wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej, technicznej i 
ekonomicznej w granicach do 10% usterkowanego elementu robót. 

3. W przypadku wad nie dających się usuwać uniemoŜliwiających uŜytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od odbioru i Ŝądać ponownego 
wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. 

 
§ 9  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, 
jeŜeli:  
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
            zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o  
            powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca moŜe Ŝądać     
            jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2.   W przypadku odstąpienia Zmawiającego od umowy, w trybie określonym w § 10 pkt. 1,   
         Wykonawca traci prawo do odszkodowania i dochodzenia kar umownych. 

3.   Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeŜeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót 

lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
4.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego  
      oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciąŜają  obowiązki 

szczegółowe: 
a) w terminie 3 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 której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy zaplecze 
przez niego dostarczone lub wniesione. 

 
 

             § 10 
1. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony 

komisyjny protokół końcowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 
terminy na usunięcie wad lub usterek.  



  

2. Do protokołu Wykonawca dołączy wszystkie wymagane atesty, instrukcje i inne dokumenty 
wymagane przepisami prawa. 

 
                                  § 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za kaŜdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w 
wysokości 0,2 % wartości brutto umowy;  

b) za kaŜdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu  wad w wysokości 0,2% wartości brutto 
umowy, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie usterek 
wysokość  kar umownych  wzrasta o 150% za kaŜdy dzień, 

c) za nie dołączenie do protokołu końcowego odbioru robót wymaganych dokumentów w 
wysokości 0,1% wartości brutto umowy dziennie. 

2.  Z tytułu odstąpienia od umowy przez kaŜdą ze stron wskutek okoliczności, za które   
     odpowiedzialność ponosi: 

a) Zamawiający - w wysokości 10% wartości brutto umowy, 
b) Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

3.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego kary umowne.  
     
 

                          § 12 
  1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej  
        pod rygorem niewaŜności w formie aneksu. 
  2.   Na mocy Ustawy prawo zamówień  publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem  

     niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień  
     do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby  
     zmienić treść 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. 

 
        § 13 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
        § 14 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
kaŜdej ze stron.  
 
       § 15 
Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwego rzeczowo sądu powszechnego.  
 
       § 16 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : 

a) oferta Wykonawcy,  
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, 
   

                      STRONY 
 

 

 



  

 
   zał. nr  3 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

Dostawa i instalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m 
na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”  w Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej , 

działka nr 8, Ŝe: 
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. Znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej naleŜyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach wskazanych 
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 


