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Numer sprawy: 221/1/2011 

 

              Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie 
 

 

                                                           ZATWIERDZAM 

                                                                 Dyrektor Szkoły 

                                                         mgr Emanuela Czwojdzińska 

     
                                                                      ……………………………………. 

                                                                           (podpis Dyrektora Szkoły)  

                                                              Kobylin, dnia 28.06.2011 r. 
 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 
(SIWZ) 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą 
 

NA: 

Budowę placu zabaw przy Zespole Szkołą Podstawowa i Przedszkole 

w Kobylinie  

w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 
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I. Informacja o Zamawiającym 

 1/ Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie 

 2/ REGON:                          000261692 

 3/ NIP:                                  699-10-27-516 

 4/ Miejscowość:                   Kobylin, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin 

 5/ Strona internetowa:        www.spkobylin.pl 

 6/ email:    szkolakobylin@wp.pl 

 7/ tel./fax    65 548 24 32;                   

 
 Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone      

  ogłoszenie o zamówieniu 

1/  Art. 39-40 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z    

     2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2/ Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych nr         173748-2011             z dnia 28.06.2011 r.  

 strona internetowa Zamawiającego – www.sp.kobylin.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, budowie  

i montażu urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie 

Gmina Kobylin w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. 

 

Kod CPV – 45.11.27.23-9, 43.32.50.00-7  

 

Opis przedmiotu zamówienia : 

 

II.1.Zamówienie obejmuje: 

1. opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę szkolnego placu 

zabaw,  

2.  przygotowanie terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw, 

3. budowę, dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw,  

4. wykonanie i montaż na konstrukcjach, dostarczonych przez Wykonawcę, tablicy  

z regulaminem placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach 

programu „RADOSNA SZKOŁA””. 

 

II.2. Zakres robót: 

W ramach realizacji zadania Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt  

(w ramach narzutu kosztów ogólnych do kosztorysu ofertowego): 

1. wykonać i oddać przedmiot przetargu, zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, 

2. zapewnić obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

3. utrzymać niezbędne zaplecze techniczne i plac składowy materiałów, 
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4. doprowadzić odpowiednie media na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 

5. zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 

6. ubezpieczyć plac budowy, 

7. utrzymać dojazdy do posesji w trakcie okresu realizacji, 

9. uporządkować teren budowy. 

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej. 

10. Przekazać dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie placu zabaw. 

 

II.3. Część Opisowa 

1. Zakres zamówienia: 

a) opracowanie projektu budowlanego, uwzględniającego  przygotowanie gruntu pod budowę 

placu zabaw  – ok. 240 m kw. z podziałem na: 

- nawierzchnia, amortyzująca upadek, na której zostanie zamontowany sprzęt rekreacyjny –   

ok.160 m kw., 

- strefa komunikacyjna – ok. 20 m kw. 

- przygotowanie terenu zielonego – ok. 70 m kw. wraz z wysianiem trawy, 

b) dostawa urządzeń zabawowych, 

c) wykonanie robót montażowych urządzeń zabawowych, 

      d) wymagany zestaw sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw: 

- zestaw sprawnościowo- zabawowy ze zjeżdżalniami składający się z wieży kwadratowej z 

dachem dwuspadowym x 2, wieży kwadratowej, wieży strażackiej, zjeżdżalni x 2, pomostu 

belkowego, mostu linowego, kładki linowej, ścianki wspinaczkowej wejście, wejścia 

linowego, linki, ścianki linowej- szachownicy, 
-  karuzela okrągła z siedziskami wewnątrz, 

-  huśtawka wagowa drewniana zabezpieczona impregnatem - 1 sztuka: o długości ok. 3 m, 

-  sprężynowiec w kształcie kwiatka dla kilkorga dzieci, 

- stalowa ławka z oparciem - 2 sztuki: siedzisko i oparcie drewniane zabezpieczone  

   impregnatem, 

- ławka piknikowa drewniana zaimpregnowana 1 sztuka, --- 

- kosz parkowy na konstrukcji stalowej, na słupie betonowym wkopanym w grunt. * 

* zdjęcia proponowanych urządzeń znajdują się w załączniku nr 6 i należy traktować je jako przykładowe, 

poglądowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. PTOSŁAWA 

e) wykonanie tablicy informacyjnej zawierającej regulamin korzystania z placu zabaw oraz 

napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA 

SZKOŁA” oraz jej zamontowanie wraz dostawą konstrukcji, 

f) wykonanie wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu 

zamówienia - wykonanie stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, 

g) wykonanie ogrodzenia – zielona siatka z naciągiem o wys. 1,5 m, oczka siatki o wym.  

60 mm x 60 mm, zielone słupki ogrodzeniowe o średnicy 4 cm, furtka zamykana na klucz-  

2 sztuki, podmurówka, 

h) wszelkie koszty uzgodnień i odbioru ponosi wykonawca. 

 

2. Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny winna amortyzować upadek 

dziecka z wysokości do 1,50 m . 

3.Urządzenia rekreacyjne konstrukcji drewnianej.  

4. Szkolny plac zabaw w strefie do zabaw i ćwiczeń ruchowych powinien być wyłożony 

nawierzchnią amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, elastyczną Flexi-Step (lub 
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równoważną) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN1177 oraz 

certyfikat PZH), w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL:2011 – 

Tieforange, zgodną z Polskimi Normami – wymagane warstwy:  

 Elastyczna nawierzchnia Fleki-Step (lub równoważna)      – 4,5 cm 

 Kliniec 0-4 mm        – 3cm 

 Tłuczeń 8 – 16 mm        – 15 cm 

 Pospółka niesortowalna      - 10 cm 

 Geotkanina 

 Obrzeże elastyczne na ławie betonowej 5x25x100cm 

 

natomiast w strefie komunikacyjnej (pod ścieżki) nawierzchnią syntetyczną typu tartan  

w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną  

z Polskimi Normami – wymagane warstwy:  

 Elastyczna nawierzchnia Fleki-Step (lub równoważna)      – 3 cm 

 Kliniec 0-4 mm        – 3cm 

 Tłuczeń 8 – 16 mm        – 15 cm 

 Pospółka niesortowalna      - 10 cm 

 Geotkanina 

 Obrzeże elastyczne na ławie betonowej 5x25x100cm 

5.  Sprzęt rekreacyjny musi posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być 

wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami 

oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów.   

Plac zabaw musi być zgodny z normami bezpieczeństwa EN-1176 i EN-1177. 

 

6. Wykonawca przedłoży zamawiającemu na zamontowane urządzenia zabawowe 

certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje odpowiedzialności za wyroby, instrukcje kontroli, 

obsługi i konserwacji, rysunki oraz oświadczenie o zgodności zamontowania urządzeń 

zabawowych z instrukcją montażu oraz nadawaniu się do użytkowania zgodnie  

z przeznaczeniem. 

 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie  

z wbudowanymi materiałami. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych  

od daty odbioru końcowego na całość zamówienia. 

 

8. Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały 

zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej, a wynikające  

z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą 

musiały być wykonane przez oferenta na koszt własny. 

9. Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  

i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (art. 10 ustawy  

z dnia 07.07.1994 r., tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

III. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
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IV. Oferty wariantowe 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. Termin realizacji zamówienia 

Wymagany termin realizacji zadania : 

1. rozpoczęcie przedmiotu zamówienia - z dniem zawarcia umowy, 

2. przygotowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę w terminie 30 dni 

od daty zawarcia umowy 

3. termin zgłoszenia zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się  

na dzień 30.10. 2011 r. 

 

VI.  Informacja o podwykonawcach 

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest 

wskazać w ofercie zakres tych prac.  

 

VII Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo  

do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność  

z  oryginałem wszystkich dokumentów; 

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

d) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy 

zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 

a) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oferta (Załącznik Nr 2 do SIWZ), 

 wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ), 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 

konsorcjum. 

b) następujące dokumenty i oświadczenia:  
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 oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania ustawy (Załącznik Nr3 do SIWZ),  

 odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej określony w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1,  

 zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 2, 

 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 3, 

 dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie składa każdy 

z członków konsorcjum w imieniu własnym. 

VIII Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  

IX Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich [ PLN ].  

X Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

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

udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

2. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy  

i doświadczenia, dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji 

finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 

a) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, 3 robót, których przedmiotem jest budowa, przebudowa lub remont placu zabaw, 

bądź dostawa urządzeń wyposażenia placu zabaw o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda, 

poprzez przedstawienie referencji od poprzednich zamawiających,. w tym co najmniej jednego 

opartego na programie „Radosna Szkoła”, 

b) dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, 

która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz projektanta w specjalności 

architektonicznej,  
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c) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia do 100 000,00 zł   

 

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

 

XI Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków  

w niniejszym postępowaniu 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych  

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik Nr 3 

do niniejszej SIWZ. 

 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności 

lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty 

dołączyć należy: 

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy.  

2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub oświadczenie. 
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3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

oświadczenie. 
 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

do oferty dołączyć należy: 

 

a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. przed 

datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie,  3 robót, których przedmiotem jest budowa, przebudowa lub remont placu 

zabaw, bądź dostawa urządzeń wyposażenia placu zabaw o wartości co najmniej 50 000,00 zł 

każda, poprzez przedstawienie referencji od poprzednich Zamawiających. W tym powinien 

się znaleźć co najmniej jeden plac wykonany z programu „Radosna Szkoła”, 

 Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej 

SIWZ. 

 

b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej 

izby samorządu zawodowego oraz projektanta w specjalności architektonicznej. 

c) Oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego (Załącznik nr 3); 

 

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć 

należy: 

a) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia o wartości 100 000,00 zł 

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy  

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia. 

b) Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
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stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,  

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, 

będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten 

podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt  1 ppkt 1-3 niniejszej 

SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

XII Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Nie przewiduje się wniesienia wadium. 

  

 

XIII Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

XIV  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie:   

       - faksem  65 548 24 32                

- drogą elektroniczną: szkolakobylin@wp.pl 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania  

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie 

SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania, 

4) znak postępowania –  221/1/2011 

 

4. SIWZ można także odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach  

9.00-13.00 lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: 

szkolakobylin@wp.pl 

 

5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,  

w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej  

na adres: szkolakobylin@wp.pl z adnotacją: Plac zabaw – Radosna Szkoła 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej  www.spkobylin.pl a także niezwłocznie przekazana 

wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (tel. kontaktowy 

609637530). 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny 

będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej. 

9. Dokonując rejestracji należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania, 

4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną), 

5) znak postępowania – 221/1/2011 

10. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

Wiesławę Twardowską – sekretarza szkoły        tel. 65 548 24 32 

 

mailto:szkolakobylin@wp.pl
http://www.turznoszkola.ovh.org/
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XV  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1.Ofertę należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres Zespół Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3 Maja 9 ; 63-740 Kobylin (sekretariat) lub 

złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2011 r. do 

godz. 10.00.. Za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie 

63-740 Kobylin,  

Oferta w postępowaniu na: 

„Budowę placu zabaw przy Zespole Szkoła Podstawowa i przedszkole w Kobylinie”  

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 12.07. 2011 r. godz. 10.30 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy 

 

3. Podpisy: 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo  

w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 

osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

 

4. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów  

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  

lub Pełnomocnika,  

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  

(Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub te podmioty, 
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3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy 

dołączyć tłumaczenie na język polski. 

5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

6. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

7. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr  2  do SIWZ). 

8. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej 

SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Zwrot oferty bez otwierania 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 
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XVI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

Ofertę należy złożyć: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3 Maja 9;  

63-740 Kobylin (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2011r.  

do godz. 10.00. 

1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie szkoły w sali nr 11 w Kobylinie, ul 3 Maja 9;  

63-740 Kobylin,  dnia 12.07.2011 roku,  o godzinie 10:30.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków 

gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

5. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na adres 

podany przez Zamawiającego. 

 

XVII  Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację 

całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością  

do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, 

rabaty. 

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy  

do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

XVIII  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 


 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 
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Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XIX Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób 

określony w art. 94 ustawy. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

 

XX  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych  

w art. 148 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Kobylinie  Nr 02841010390000048820000002 z podaniem tytułu: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ”. 



Zamawiający: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie  

Znak postępowania: 221/1/2011 

 15 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 

zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi  

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.  

10. Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 

klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,  

po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

 

XXI  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

 

XXII Inne informacje 

Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

XXIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy.  

 

XXIV Załączniki do SIWZ 

1. Załącznik nr 1 -  wzór umowy  

2. Załącznik nr 2 -   Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3-   Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 -   Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. 

4. Załącznik nr 4 -  Wykaz wykonanych robót. 

5. Załącznik nr 5 -  Wykaz cen. 
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Załącznik nr 1 24 

 

U M O W A 

O ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta w dniu ...........................  pomiędzy Zespołem Szkoła Podstawowa i Przedszkole w 

Kobylinie, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin, reprezentowanym przez: 

mgr Emanuelę Czwojdzińską – Dyrektora Szkoły 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

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

( nazwa podmiotu będącego Wykonawcą )
1 

........................................................................................................................................mającym 

swą siedzibę w 

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

reprezentowanym przez: 

1. .......................................................................................................................... ...................... 

2. ................................................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą  

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 12 lipca 2011 r.  

o następującej treści: 

 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia: 

BUDOWĘ PLAU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE 

W KOBYLINIE GMINA KOBYLIN W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA 

SZKOŁA”. 

 

      §2 

Zamówienie obejmuje: 
a) opracowanie projektu budowlanego, uwzględniającego  przygotowanie gruntu pod budowę 

placu zabaw  – ok. 250m kw. z podziałem na: 

- nawierzchnia, amortyzująca upadek, na której zostanie zamontowany sprzęt rekreacyjny –   

ok.160 m kw., 

- strefa komunikacyjna – ok. 20 m kw. 

- przygotowanie terenu zielonego – ok. 70 m kw. wraz z wysianiem trawy, 

b) dostawa urządzeń zabawowych, 

c) wykonanie robót montażowych urządzeń zabawowych, 

      d) wymagany zestaw sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw: 

- zestaw sprawnościowo- zabawowy ze zjeżdżalniami składający się z wieży kwadratowej z 

dachem dwuspadowym x 2, wieży kwadratowej, wieży strażackiej, zjeżdżalni x 2, pomostu 

belkowego, mostu linowego, kładki linowej, ścianki wspinaczkowej wejście, wejścia 

linowego, linki, ścianki linowej- szachownicy, 
-  karuzela okrągła z siedziskami wewnątrz, 

-  huśtawka wagowa drewniana zabezpieczona impregnatem - 1 sztuka: o długości ok. 3 m, 

-  sprężynowiec w kształcie kwiatka dla kilkorga dzieci, 

- stalowa ławka z oparciem - 2 sztuki: siedzisko i oparcie drewniane zabezpieczone  

   impregnatem, 
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- ławka piknikowa drewniana zaimpregnowana 1 sztuka, --- 

- kosz parkowy na konstrukcji stalowej, na słupie betonowym wkopanym w grunt. 

e) wykonanie tablicy informacyjnej zawierającej regulamin korzystania z placu zabaw oraz 

napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA 

SZKOŁA” oraz jej zamontowanie wraz dostawą konstrukcji, 

f) wykonanie wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu 

zamówienia - wykonanie stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, 

g) wykonanie ogrodzenia – zielona siatka z naciągiem o wys. 1,5 m, oczka siatki o wym.  

60 mm x 60 mm, zielone słupki ogrodzeniowe o średnicy 4 cm, furtka zamykana na klucz-  

2 sztuki, podmurówka, 

h) wszelkie koszty uzgodnień i odbioru ponosi wykonawca. 

 

2.  Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny winna amortyzować 

upadek dziecka z wysokości do 1,50 m . 

3.Urządzenia rekreacyjne konstrukcji drewnianej.  

4. Szkolny plac zabaw w strefie do zabaw i ćwiczeń ruchowych powinien być wyłożony 

nawierzchnią amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, elastyczną Flexi-Step (lub 

równoważną) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN1177 oraz 

certyfikat PZH), w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL:2011 – 

Tieforange, zgodną z Polskimi Normami – wymagane warstwy:  

 Elastyczna nawierzchnia Fleki-Step (lub równoważna)      – 4,5 cm 

 Kliniec 0-4 mm        – 3cm 

 Tłuczeń 8 – 16 mm        – 15 cm 

 Pospółka niesortowalna      - 10 cm 

 Geotkanina 

 Obrzeże elastyczne na ławie betonowej 5x25x100cm 

 

natomiast w strefie komunikacyjnej (pod ścieżki) nawierzchnią syntetyczną typu tartan  

w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z 

Polskimi Normami – wymagane warstwy:  

 Elastyczna nawierzchnia Fleki-Step (lub równoważna)      – 3 cm 

 Kliniec 0-4 mm        – 3cm 

 Tłuczeń 8 – 16 mm        – 15 cm 

 Pospółka niesortowalna      - 10 cm 

 Geotkanina 

 Obrzeże elastyczne na ławie betonowej 5x25x100cm 

5.  Sprzęt rekreacyjny musi posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być 

wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami 

oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów.   

Plac zabaw musi być zgodny z normami bezpieczeństwa EN-1176 i EN-1177. 

 

       

 

                                                               § 3 
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 Zakres robót: 

W ramach realizacji zadania Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt  

(w ramach narzutu kosztów ogólnych do kosztorysu ofertowego): 

1. wykonać i oddać przedmiot przetargu, zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, 

2. zapewnić obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

3. utrzymać niezbędne zaplecze techniczne i plac składowy materiałów, 

4. doprowadzić odpowiednie media na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 

5. zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 

6. ubezpieczyć plac budowy, 

7. utrzymać dojazdy do posesji w trakcie okresu realizacji, 

9. uporządkować teren budowy. 

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej. 

10. Przekazać dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie placu zabaw. 

 

 

      § 4 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze 

zm.). 

      § 5 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

§ 6 

Wymagany termin realizacji zadania : 

1.  rozpoczęcie przedmiotu zamówienia - z dniem zawarcia umowy, 

2.  przygotowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę w terminie 30 dni od 

daty zawarcia umowy 

3. termin zgłoszenia zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się  

na dzień 30 października 2011 r. 

 

 

§ 7 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia umowy. 

 

 

§ 8 
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego 

postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu 

umowy na wykonanie zamówienia publicznego. 
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§ 9 

Nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 

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

 

§ 10 

Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie: .......................................................................... 

                                                                  ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień) 

 

 

 

§ 11 

1. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.), obowiązującymi Polskimi 

Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków 

ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie 

budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię 

elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 

5. Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił 

koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robot. 

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

od przeszkód komunikacyjnych. 

7. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy. 

 

§ 12 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi  

oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 13 
1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 

10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

projektu. 

2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robot wykonanych z materiałów 

wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, 
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gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 

tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

- netto: ...................................... zł 

- VAT (23%): .............................zł 

- brutto ......................................zł 

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

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe 

prawa autorskie, w tym prawa zależne do wszelkich utworów objętych ochroną prawa 

autorskiego i wykonanych w ramach niniejszej umowy na potrzeby jej realizacji. Przeniesienie 

praw autorskich na wszelkich polach eksploatacji nastąpi z momentem przekazania danego 

utworu Zamawiającemu. 

  

§ 15 

1. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze na podstawie 

protokołu odbioru końcowego, po końcowym przekazaniu do użytku placu zabaw do dnia  

30 października 2011 r., za całość zamówienia. 

2. Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedłoży w dniu 

zgłoszenia do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.  

 

§ 16 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury za wykonane i odebrane roboty 

potwierdzone przez inspektora nadzoru, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury, dla 

wystawienia, której podstawą będzie podpisany przez strony protokół końcowego odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

 

§ 17 

Faktura wystawiona będzie z terminem płatności 21 dni. 

 

 

§ 18 

1. Zamawiający (NIP –  oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia 

Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego 

podpisu. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny NIP - ………….  

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

 

§ 19
2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 

1) 

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

(określić zakres rzeczowy i kwotę) 

2) 

............................................................................................................................................................ 
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3) 

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

2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców. 

1) 

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

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota) 

2) 

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

3) 

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

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie 

ma przygotowania techniczno – organizacyjnego. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego 

Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności 

za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów 

z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy 

Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę  

na zawarcie umowy. 

6. Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego  

i obowiązującymi przepisami. 

8. Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców 

potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań z tytułu 

realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru 

dotyczącego Podwykonawcy. 

 

§ 20 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem bezpośrednio  

w siedzibie Zamawiającego. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
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4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

5. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w terminie do 15 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia 

wszystkich robót. 

6. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również 

nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę  

do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową. 

 

§ 21 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie  

z wbudowanymi materiałami. 

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego 

bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek. 

3. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego 

bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek. 

4. Po upływie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem 

ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego. 

 

§ 22 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych, w czasie odbioru bądź w czasie trwania okresu 

gwarancji, wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c) za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie 

faktury. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 

5. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony 

opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

       

 

§ 23 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawcy gdy: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru robót, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 

wynikających z umowy; 

2. Zamawiającemu gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni. 
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b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 24 

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 

zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.  

 

§ 25 

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy. 

2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała 

umowę. 

3. Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia  

od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

4. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robot do dnia odstąpienia od umowy 

wraz z robotami zabezpieczającymi. 

 

 

§ 26 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

2. Cesja wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy może być dokonana 

jedynie za zgodą dłużnika przenoszonej wierzytelności. 

 

§ 27 

1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy 

pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) 

na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu. 

2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane 

w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane 

przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone  

w terminie 14 dni od daty nadania. 

 

 

§ 28 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

W Y K O N A W C A :                                                                           Z A M A W I A J Ą C Y : 
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 29 

4 Plac zabaw przy 

NADLEŚNICTWIE
1
 W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność 

gospodarczą opis powinien mieć kształt: 

Imię Nazwisko 

Zam. w ………………..…, ul. …………………… – zarejestrowanym w 

………………………… w ewid. działalności gospodarczej pod nr 

…………………………………………………………………………… 

……………………………..jako prowadzącym firmę 

………………………………………………………, adres ..………………………….. 

 

 

 

 

 
2
W przypadku braku podwykonawców pkt. 3-9 należy pominąć. 

 

 

 

 

i 
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Załącznik nr 2 – Formularz Oferty 

 

        ….........………………………………. 

 

                 (miejscowość i data) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOŁA PODSTAWOWA I 

PRZEDSZKOLE W KOBYLINIE 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkoła podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3 Maja 9 

63-740 Kobylin 

 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

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

                                                               (nazwa i adres firmy) 

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

 

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

 

 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow) 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

 

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

              (imię, nazwisko i nr telefonu) 

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

Imię i nazwisko 

Adres 

Nr telefonuNr faksu 

Adres e-mail 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

a) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

b) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
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c) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto 

(bez VAT)................................................................................................................[PLN] 

 

słownie: .................................................................................................................. [PLN] 

 

plus należny podatek VAT w wysokości …….…..................................................% 

 

tj. ............................................................................................................................ [PLN] 

 

(słownie: ……………………………………..……………………………….… [PLN] 

Cena brutto z VAT …………. ……………………………………………….… [PLN] 

 

(słownie: ……………………………………….………….................................. [PLN] 

 

d) Oświadczam, iż cena brutto podana w pkt c niniejszego formularza zawiera wszystkie 

koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty, 

e) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

f) zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: do dnia 30 października 2011r., 

g) zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia, 

h) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 1do SIWZ, 

i) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego. 

j) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]
* 

k) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 

l) niniejszym informuję na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), że informacje składające się na 

ofertę, zawarte na stronach…………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 

one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania, 

ł) Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach, 

m) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]
* 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy 

robót: 

1) 

.............................................................................................................................................. 
(określić zakres rzeczowy i kwotę) 

2) 

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

3) 

.................................................................................................................. .............................. 
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2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców. 

1) 

................................................................................................................................................ 
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota) 

2) 

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

3) 

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

 

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których 

Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis(y) osoby (osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji 

Wykonawca 

 data 

*Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. 

 

 

 

……………………………… 

                 (miejscowość i data) 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3 Maja 9 

63-740 Kobylin 

 

 

 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

……………………………………………………………………………………………….....…. 

                                                               (nazwa i adres firmy) 

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

 

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

 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655): 

 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu 

p.n. 

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoła podstawowa i Przedszkole 

w Kobylinie  w ramach  rządowego programu „Radosna Szkoła”. 
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia 

posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

niezbędnym do wykonania zamówienia oraz projektanta w specjalności architektonicznej;  

3. potwierdzamy wpis tych osób na listę członków właściwej izby. 
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4. przedstawiam(y) (załączamy do oferty) pisemne zobowiązanie innych podmiotów  

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *; 

5. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

6. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  

na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655). 

----------------------------------------------------------- 

*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

                                                                       

………………………………...…………………..………………………………..……………… 

……………………………….. …… Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(nych) 

         do reprezentacji Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iejscowość 
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Załącznik  nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. 

 

 

……………………………… 

                 (miejscowość i data) 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3 Maja 9 

63-740 Kobylin 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

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

                                                               (nazwa i adres firmy) 

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

 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(Adres    OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą w imieniu Wykonawcy następujące osoby: 

 

 

L.p. Imię i nazwisko 

osoby/nazwa podmiotu 

Kwalifikacje niezbędne do 

wykonania zamówienia 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

…………………………………….… 

Podpis(y) osoby (osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót. 

 

 

 ……………………………… 

                 (miejscowość i data) 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3 Maja 9 

63-740 Kobylin 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

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

                                                               (nazwa i adres firmy) 

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

 

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

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

 

        OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 

 

L.p. Nazwa i adres 

Zleceniodawcy 

Opis robót/usług  Termin 

wykonania 

Wartość 

(w zł brutto)* 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
* wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywane były roboty lub usługi. W 

przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych 
kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez 

Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte 

wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robot i usług. Brak dokumentu lub dokument 

niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty lub usługi skutkuje nie uznaniem przez 

Zamawiającego wykonania tej roboty lub usługi. 

 

 

 

 

 

             …………………………………………… 

Podpis(y) osoby (osób) 

uprawnionej(nych) do    reprezentacji 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 – Wykaz cen 

 

 

……………………………… 

                 (miejscowość i data) 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, ul. 3 Maja 9 

63-740 Kobylin 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

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

                                                               (nazwa i adres firmy) 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

WYKAZ CEN: 

 

 

Wyszczególnienie:    Cena netto              VAT Cena brutto 

Przygotowanie 

projektu 

  

   

Przygotowanie terenu 

 

   

Dostawa i montaż  

Urządzeń 

 

   

Ogrodzenie terenu 
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Koszty wyposażenia: 

 

- zestaw 

sprawnościowy duży, 

 

 
 

 

- karuzela okrągła 

 

 

 
 

 

- huśtawka wagowa 

 

 
 

 

- sprężynowiec 
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- ławka stalowa – 2 

sztuki 

 

 
 

 

 

- ławka piknikowa 

 

 
- kosz  

 
 

- tablica z 

regulaminem i 

napisem 

 

Całkowity koszt 

 

   

 

* przedstawione zdjęcia  urządzeń należy traktować jako przykładowe, poglądowe ze względu 

 na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. PTOSŁAWA 

1 Plac zabaw przy ul. 

ŚWIĘTOSŁAWA 

2 Plac zabaw przy OSIEDLU 
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Instrukcja: 

Rubryki tabeli należy wypełnić kwotami w PLN do drugiego miejsca po przecinku. 

 

PODPIS: 

Miejscowość 
L.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy 

Nazwisko i imię 
osoby 

(osób)upoważnionej 

do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ców). 

Podpisy (osób) 
upoważnionych 

do podpisania 

niniejszej 

oferty 
w imieniu 

Wykonawcy 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ców)  

Miejscowość 
i data 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 


