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1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1 Zamawiający 
Zespół Administracyjny Gminy Grójec, ul. Laskowa 8 , 05-600 Grójec 
Telefon: (0-48) 664-21-67 
Faks: 664-21-67  wew. 208 
E-Mail e-mail: zapo@edu.grojecmiasto.pl 
NIP: 797-12-90-085 
REGON: 670690690 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)
2.2  Miejsce publikacji zamówienia - www.przetargi.grojecmiasto.pl 

 - zwanej dalej Pzp 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 

          Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu  
o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz załączony do niej 
program funkcjonalno-użytkowy) zadania pn.: 
Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna 
szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu;  
ul. Polna 17A 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Główny przedmiot zamówienia: 
- 45 11 27 23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
- 71 32 00 00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
- 45 23 32 50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
- 77 30 00 00-3 – Usługi ogrodnicze 
 
3.1.1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone 
roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłych robót budowlanych, stanem istniejącym i 
warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które 
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość 
roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna 
przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy. 
 
3.2 Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach zadania 
obejmuje w szczególności: 
 
3.2.1) opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wyko-
nania i Odbioru Robót, kosztorysu uproszczonego 
 
3.2.2) roboty budowlane: 
a) roboty ziemne 
b) dostawę i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego, 
c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw, 
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d) wykonanie nawierzchni syntetycznej, 
e) inne roboty towarzyszące 
 
3.2.3 W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącym załącznik do niej pro-
gramem funkcjonalno-użytkowym. 
 
3.2.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, np.: 
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 
b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 2 egz. Inwentaryzacji powy-
konawczej zadania; 
c) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego, 
oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ i w programie funkcjonalno-użytkowym, a ko-
nieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 

 
3.3 Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 
 
3.3.1 Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji, przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana 
została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych 
materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie, jako 
przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, 
równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 
 
3.3.2 Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w ciągu maks. 20 dni od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać Zamawiającemu 
kompletną dokumentację projektową. W/w dokumentacja musi zostać wykonana w oparciu o 
PF-U i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. 
 
3.3.3 Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

 3.3.4 Zamawiający wymaga by gwarancja, jakości na urządzenia zabawowe i nawierzchnię 
 bezpieczną wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego 
 odbioru robót.                  

 
3.3.5 Urządzenia zabawowe i nawierzchnie syntetyczne muszą spełniać wymogi norm 
PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni  
i wyposażenia placów zabaw. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać 
niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
3.4. Oferty częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
3.5. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
3.6. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie: 31.08.2014 r. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

5.1. Warunki udziału w postępowaniu. 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz wykażą, 
że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dotyczące: 
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 
5.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
5.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy  
i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 2 roboty budowlane 
polegające na wykonaniu elementów małej architektury o łącznej wartości robót min. 
200 000,00 PLN (brutto) w tym jedna robota dotycząca budowy placu zabaw o wartości, co 
najmniej 100 000,00 PLN (brutto). 
5.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
5.2.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
5.2.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej 
i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że: 
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą, co najmniej 100 000,00 PLN.    
lub posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą, co najmniej 
100 000,00 PLN 
5.2.6. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli przedstawi dokumenty 
wymienione w pkt. 6.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDDZIAŁU W 
POSTEPOWANIA. 

6.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny 
spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 
6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (załącznik nr 4); 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania wiedzy 
i doświadczenia, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu 
o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia 
następujących dokumentów: 
6.1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3) 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w 
ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda 
dostarczenia następujących dokumentów: 
6.1.3. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
6.1.4. Opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
6.1.5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także  zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 6); 
6.2. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dostarczenia następujących 
dokumentów: 
6.2.1. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. 
aktualny certyfikaty zgodności z PN-EN 1176:2009 dla oferowanych urządzeń rekreacyjnych 
potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa; 
6.2.2. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. 
aktualny certyfikat zgodności z PN-EN 1177:2009 dla oferowanej nawierzchni 
potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa na bezpieczeństwo upadku z wysokości 
poszczególnych urządzeń zabawowych (w strefie upadku). 
6.2.3. Do oferty należy załączyć karty techniczne oferowanych urządzeń i nawierzchni, 
aby Zamawiający mógł dokonać oceny czy są one, co najmniej równoważne pod 
względem jakości, trwałości, funkcjonalności i estetyki z wyposażeniem wskazanym w 
programie funkcjonalno – użytkowym. 
6.3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
żąda dostarczenia następujących dokumentów: 
6.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 



Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu; ul. Polna 17A 

6 
 

zamówienia (załącznik nr 5); 
6.3.2. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy; 
6.3.3. 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; 
6.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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; 
6.3.5. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3 niniejszej specyfikacji; 
6.3.6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
6.4. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., składa dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 
6.4.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
6.4.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
6.4.3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;                                 
6.4.4. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
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terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   
6.4.5. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację, o tym że wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej.  
Zgodnie z art.4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów 
jako grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 
6.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego.                                  
6.5.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 
umocowania, 
6.5.2. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty 
wymienione w ppkt 6.1. i 6.3., przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez 
jednego Wykonawcę, w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania 
spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.                                                                     
6.5.3. Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli 
wspólnie ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.                
6.5.4. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem (liderem wykonawcy). 

7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIWEANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane będą w formie: 
- pisemnej, 
- faksem (faks Zamawiającego: 48 664 21 67 
- drogą elektroniczną - adres: zapo@grojecmiasto.pl 
W przypadku zastosowania formy elektronicznej wymagany jest skan pisma. 
7.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
np. wysyłając zwrotnie otrzymane pismo opatrzone adnotacją potwierdzającą jego otrzymanie. 
7.3 SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania. 
7.4 SIWZ wraz załącznikami jest dostępna na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.przetargi.grojecmiasto.pl
7.5 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, pod warunkiem, 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. 
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7.6 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 Zamawiającego – 
www.przetargi.grojecmiasto.pl

 

 oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, 
którzy zarejestrowali się u Zamawiającego. 

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. 

Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Tadeusz Naduk tel. 48 670 46 45 fax 48 664 21 67 
e-mail: zapo@grojecmiasto.pl 

 
8. WADIUM 

8.1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 3 000,00 zł w 
formie przewidzianej ustawą PZP.  

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Bank Pekao S.A.  19 1240 
5703 1111 0000 4897 4730 
 
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1 Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert. 
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania oferta, 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 znaczny okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

10.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy(załącznik nr 1); 
b) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 
wymienione w punkcie 6 niniejsze specyfikacji. 
10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, wszystkie strony 
należy kolejno ponumerować.            
10.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.                       
10.4. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.               
10.5. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 
2b ustawy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest 
załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem 
przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy lub tych podmiotów 
uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy lub tych podmiotów 
(pełnomocnictwo). Osoby fizyczne (Wykonawcy lub podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 
2B ustawy) proszone są o dołączenie do oferty oryginału kopii aktualnego zaświadczenia  
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Oferta: przetarg nieograniczony 
Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu; ul. Polna 17A 

 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
10.6. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 
stanowią wyłącznie propozycję, co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się 
przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, 
pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego 
informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez 
uprawnionego przedstawiciela do reprezentacji w obrocie gospodarczym Wykonawcy. 
10.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
(osób) podpisującej ofertę.   
10.8. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej 
przypadkowe rozkompletowanie oferty. 
10.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.10. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
10.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
10.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10.13 W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w 
ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być 
umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy 
ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty 
(należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). W przypadku, gdy informacje objęte 
tajemnicą nie będą wyraźnie i jednoznacznie wydzielone, cała oferta podlegać będzie 
udostępnianiu. 
10.13. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

a) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

b) Ofertę należy złożyć w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy 
Grójec, ulica Laskowa 8, 05-600 Grójec. pokój nr 11 

c) Termin składania ofert: 2014-05-14 do godziny 12:00 

d) Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna 
ma być zaadresowana według poniższego wzoru:< NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO,  
ADRES, SIEDZIBA > OFERTA W < TRYB POSTĘPOWANIA > NA < NAZWA 
(TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> <nr zadania> Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem 
jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem oferenta. 

e) Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania 
ofert będą odsyłane bez otwierania. 
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NIE OTWIERAĆ PRZED 

.      . 2014 r. godz. 

 
 
 
 
 
 
11 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

11.1 Składanie ofert 

a) Ofertę należy złożyć w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy 
Grójec, ulica Laskowa 8, 05-600 Grójec. pokój nr 11 

b) Termin składania ofert: 2014-05-14 do godziny 12:00 

Złożona oferta, zostanie wpisana do rejestru i oznaczona numerem, pod jakim została 
zarejestrowana. Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta 
złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez rozpatrywania. 
11.2 Otwarcie koperty 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-05-14 o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy  
i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, (sala konferencyjna). Oferenci mogą uczestniczyć w 
publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, 
zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji. 

 
12. OPIS  KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERTY 

12.1 Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem 
podatku VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. 
Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT. 
Cenę ofertową brutto należy obliczyć w oparciu o warunki niniejszej SIWZ oraz załączony do 
niej, program funkcjonalno – użytkowy, a także zakres robót wynikających z własnej kalkula-
cji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. 
12.2 Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie prace projektowe i roboty budowlane,  
których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków 
transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, 
przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT. 
12.3 Przy wycenie należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, 
zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania 
i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne 
i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, zajęcia 
pasa drogowego itp.). 
12.4 W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentu-
alnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na 
sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy 
prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związ-
ku z realizacją zamówienia. 
12.5 Kryteria i sposób oceny 
12.5.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  
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Cena ofertowa (brutto) - C - znaczenie 100 % 

 C – cena ofertowa punktowo oceniana będzie w skali 0-100 pkt. Oferta z najniższą ceną 
 uzyska 100 pkt. Pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie z wyliczeniem: 

         C = x 100 pkt. 
 

  C min – cena najniższa 

 C b – cena oferty badanej 

  C – ilość punktów przyznana ofercie 

12.6. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium (jest najtańsza). 
12.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
12.9  Odrzucenie oferty 
12.9.1 Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy: 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
i) gdy Wykonawca zaoferuje wyposażenie gorsze/niezgodne z tym wskazanym w PFU 

 
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

13.1 Zamawiający nie przewiduje szczególnych formalności związanych z zawarciem umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia; umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż  
7 dni od dnia przekazania (doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty. 
 

14. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
14.1 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najko-
rzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  
5% ceny ofertowej brutto, w jednej lub kilku następujących formach: 

−  pieniądzu, 
−  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
−  gwarancjach bankowych, 
−  gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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−  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2   
 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy. 
14.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie 
wpłacone przez Wykonawcę na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

14.3 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocen-
towanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po wykonaniu umowy.    

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone zostaną w umowie. 
 
 

15. WZÓR UMOWY 
15.1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej specyfikacji. 
15.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 
Wykonawcą w następujących przypadkach: 
15.2.1. Gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję 
działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego  
i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza 
zdarzeniami zwykłymi – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji 
umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa,  
o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego 
problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwią Wykonawcy 
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła 
wyższa obejmuje w szczególności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury 
powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów 
technologicznych. 
15.2.2 Gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję 
zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów 
organizacyjnych 
 – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas 
niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń; 
15.2.3 W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie 
powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia 
umownego; 
15.2.4 Gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 
 – wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej 
udzielenia zamówienia uniemożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została 
pierwotnie dopuszczona; 
 – modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który 
nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 
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16. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
16.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

16.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt. 5 ustawy 

16.3 Środkami ochrony prawnej są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

16.4 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych 
odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

16.5. Odwołanie w postępowaniu o wartości poniżej progów unijnych przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 
16.5.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  
o cenę, 
16.5.2. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
16.5.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
16.5.4. odrzucenia oferty odwołującego 

16.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

16.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

16.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu 
do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

16.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
Zamówienia na stronie internetowej, a wobec innych czynności również w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 

16.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

16.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga osądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
zostały uregulowane w art. 194 – 198 ustawy. 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Zamawiający :   

Zespół Administracyjny Gminy Grójec, ul. Laskowa 8 , 05-600 Grójec 
Telefon: (0-48) 664-21-67 
Faks: 664-21-67  wew. 208 
e-mail: zapo@grojecmiasto.pl 
NIP: 797-12-90-085 

           REGON: 670690690 

 
Ofertę przetargową składa: 
Nazwa i adres wykonawcy : _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(adres) 
Tel/fax_____________________________ e-mail _______________________________________ 
 
REGON____________________________ NIP ______________________________________ 
nazwa podstawowego banku, nr konta:_________________________________________________ 
 
Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu; ul. Polna 17A: 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za 
cenę brutto :__________________________________________________PLN, 
słownie _______________________________________________________________________,  
w tym podatek VAT _______%, tj. ________________________________________________zł, 
Ryczałtowa cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez 
Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
1) Oświadczamy, że przygotowanie oferty poprzedzone zostało wizją lokalną w terenie. 
2) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ____ dni od dnia podpisania umowy.                
 
3) Na wykonane zamówienie tj. na zamontowane urządzenia zabawowe i wykonaną nawierzchnię 
bezpieczną udzielamy zamawiającemu gwarancji jakości na okres ____ miesięcy - licząc od dnia 
protokolarnego końcowego odbioru robót. 
 
4) Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z 
projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;      
 
5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj.  
30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
6) Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału Podwykonawców/ z udziałem 
Podwykonawców. Zakres robót, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom zawiera 
zał. nr______ do oferty. 
 
7) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
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terminie wskazanym przez zamawiającego. 
 
8) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 
dostarczenia zamawiającemu: 
- kosztorysu uproszczonego 
9) Oferta została złożona na ___stronach, kolejno ponumerowanych od nr ___ do nr ___ (wraz z 
załącznikami) 
 
10) Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu. 
 
11) Nazwisko i imię: ______________________________________________________________ 
 
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 
________________________________________________________________________________ 
Uwaga: pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę dołączyć do oferty. 
 
 
Miejscowość i data: ____________________________ 

 
 

_________________________________________________________ 
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania firmy 

 
 
 
Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki: 
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 
1. ________________________________________________ str. _______ 
2. ________________________________________________ str. _______ 
3. ________________________________________________ str. _______ 
4. ________________________________________________ str. _______ 
5. ________________________________________________ str. _______ 
6. ________________________________________________ str. _______ 
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Załącznik nr 2 
(WZÓR UMOWY) 

UMOWA NR ………………….. /2014 
zawarta w dniu .........2014 r. w  pomiędzy: 

Nazwa 
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec 
ul. Laskowa 8, 05-600 Grójec 
NIP – 797-12-90-085 
REGON - 670690690 
reprezentowaną przez : 
Tadeusz Naduk – Dyrektor ZAPO 
Renata Pachocka – Główna księgowa ZAPO 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”: 
a 
z siedzibą w 
reprezentowanym przez: 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 
została zawarta umowa następującej treści: 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 
postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 
Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna 
szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu; ul. Polna 17A 
zgodnie z przyjętą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje: 
- wykonanie prac projektowych i robót budowlanych opisanych szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) i w załączonym do niej Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. SIWZ wraz z załącznikami (w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy) 
stanowi integralną część Umowy (załącznik do Umowy), 
- wykonanie wszelkich innych prac i obowiązków wynikających z postanowień Umowy 
4. Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 3 a-b, są wystarczające i stanowią 
podstawę do kompletnego zrealizowania zadania. 
5. Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu 
robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w 
zakresie związanym z ich zakończeniem. 
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora 
nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a po 
wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu. 
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7. Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z technologią przyjętą w 
dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

 
§ 2 

Terminy realizacji umowy 
1. Strony ustalają terminy realizacji: 
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od podpisania niniejszej 
umowy, 
b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego nastąpi w terminie do dnia …………………. r. 
2. Wykonawca ma prawo do wnioskowania o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą 
ofertą, łącznie na kwotę netto ...............PLN, podatek VAT ......................... PLN, brutto ....... PLN 
(słownie:.................................................................................) 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz 
niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i 
inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
3. Wynagrodzenie przez okres cały realizacji umowy jest stałe. 
4. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe 
oszacowanie przedmiotu umowy. 

§ 4 
Warunki płatności 

1. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury końcowej 
wystawionej w oparciu o końcowy protokoły odbioru robót bez uwag. 
2. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w 
terminie do 30 dni od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy 
nr………………………………………………………… Termin zapłaty stanowi dzień dokonania 
polecenia przelewu bankowego. 
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie: 
a) końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru w terminie do 
7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru, 
b) oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 
podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający 
wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 647 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez 
Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich 
wykonanych przez nich robót. 
4. Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę końcową w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych od dnia jej doręczenia wraz z protokołem odbioru robót bez uwag zatwierdzonym przez 
inspektora nadzoru. 
5. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem 
Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń 
gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi 
przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 3b) 
niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać 
każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego 
roszczeń. 
6. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część robót budowlanych nastąpi po ich 
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usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na 
możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie 
do uszczerbku wywołanego wadami. 

§ 5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego 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 należytego 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. 

1. Strony zgodnie ustalają, iż zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na-
stąpi w wartości nominalnej. 
2. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 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 wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

§ 6 
Podwykonawcy 

1.Wykonawca może zrealizować roboty budowlane wskazane w ofercie korzystając z pomocy 
podwykonawców.               
 2.Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót wskazanych w ofercie dla 
podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego 
całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego . 
3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone 
podwykonawcom.                 
4. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podzielania robót przez podwykonawcę. 

§ 7 
Warunki realizacji prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i 
przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom 
właściwej odzieży ochronnej.     
2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania 
określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień. 
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w 
wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub 
zaniechań. 
4. Zamawiający wprowadza obowiązek każdorazowego uzyskania jego zgody na wybór 
instalowanego sprzętu, maszyn, urządzeń i materiałów. 
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia placu budowy i za 
szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
7. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy przed 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 
8 przy realizacji przedmiotu umowy. 
10. Naruszenie wymogu określonego w ust. 8 skutkować będzie: 
a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt 
wykonawcy, 
b) uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia. 

§ 8 
Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
b) uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz końcowym robót, 
c) odbioru przedmiotu umowy. 
d) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane roboty budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przystosowania miejsca robót dla bieżących robót; 
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 
c) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności; 
d) zorganizowania zaplecza robót wraz w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 
e) zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 
zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem; 
f) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 
zniszczeniem; 
g) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z 
dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru w 
tym wykazem wykonanych robót i dokumentacją fotograficzną zapisaną w formie elektronicznej 
(np. pdf.); 
h) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, uczestniczenia w 
czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 
i) dbania o należyty porządek na terenie budowy, 
j) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
robót, otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, 
na koszt własny,                                 
k) uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych zezwoleń i dokonania zgłoszeń wymaganych 
przepisami obowiązującego prawa, 
l) organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, 
m) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym osobom, których Zamawiający wskaże 
w okresie realizacji zadania; 
n) usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach budowlanych, 
stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych i końcowego, a następnie wezwania Zamawiającego 
do wykonania ponownego odbioru;                  

§ 9 
Przedstawiciele stron 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest ................................... Inspektor nadzoru 
działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz pełni 
bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy  będzie.................................................. 
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych robót. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych 
robót. 
5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego 
uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich 
nieuwzględnienia. 

§ 10 
Gwarancja 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 
2. Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 
Zamawiającemu  .....  letniej gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu 
odbioru końcowego bez uwag. 
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty 
budowlane, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn 
w nich tkwiących.                               
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w 
terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów. 
5. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie do 7 
dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6. 
6. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie. 
7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady 
usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co wykonawca 
wyraża zgodę.                             
8. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz pełną dokumentację 
zainstalowanego sprzętu i urządzeń w języku polskim. 
9. Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części 
zamienne zalecane przez producenta. 
10. Gwarancja traci ważność gdy Zamawiający przeprowadzi naprawy lub istotne zmiany w 
sprzęcie bez zgody Wykonawcy. 
11. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli wykaże, że wady 
powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego z 
przeznaczeniem używania rzeczy lub niewłaściwej obsługi. 
12. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień 
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności – niniejszej umowy, 
istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. 
13. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
rzeczy, określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. 
14. Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego 
regulują w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek 
dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą 
umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej 
umowy nie wiążą Zamawiającego. 

§ 11 
Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
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opóźnienia. 
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia. 
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy za 
porozumieniem stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto kwoty określonej w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy. 
5. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu robót Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy. 
6. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu odbioru robót Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu, o którym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej umowy. 
7. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
ustalonych kar umownych. 
10. Kary umowne wymienione w ustępach niniejszego paragrafu nie mogą łącznie przekroczyć 25% 
wartości brutto określonej w § 3 ust.1. 
11. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. 
2. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odmowy odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej wymienionego 
terminu naliczane będą kary umowne określone w § 10. 
3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają one 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do obniżenia odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy 
odstąpić. 
5. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 14 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu 
do wykonania umowy. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a 
także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w 
przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z 
jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w stan likwidacji. 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania stosownie do zapisów 
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zawartych w § 3 i 4 niniejszej umowy. 
§ 13 

Odbiór końcowy robót 
1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie przeprowadzony odbiór 
końcowy robót.              
2. Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót. 
3. Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót przekaże 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (tożsamej z 
papierową): 
a) dokumentację powykonawczą 
b) atesty na urządzenia rekreacyjne, 
c) certyfikaty bezpieczeństwa dla każdego urządzenia rekreacyjnego; 
d) kartę gwarancyjną 
e) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją 
przetargową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, 
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, a ewentualne usterki usunięte w 
porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku, o 
których mowa w ust. 2 wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 
5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół końcowy odbioru robót w 
terminie do 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

 
§ 14 

Postępowanie reklamacyjne 
1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 
reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony przeciwnej w 
ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 
3. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie o 
którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strona przeciwna może wystąpić do Sądu. 
4. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji 
niniejszej umowy.              
5. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 
reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego o ile ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa Prawo budowlane nie stanowi 
inaczej. 
4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 

 
 
 
 
 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
(rodzaj robót) 

Całkowita wartość 
robót, za które 

wykonawca odpowiadał 
(brutto) 

Okres obowiązywania 
umowy 

Zamawiający i miejsce 
wykonania robót 

Referencje/ protokóły 
odbioru 

itp. 
potwierdzające 

należyte 
wykonanie 

wymienionych 
robót 

budowlanych 
(strona w ofercie) 

dołączyć 
     
     

                        
 
 
…………………………      …………………………………. 
 miejscowość, data                     podpis osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo 
Pieczęć wykonawcy 

 
 

 

 

 
Pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o nazwie: 

Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna 
szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu; ul. Polna 17A 

oraz po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), 
świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k), 
niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmiot, 
który reprezentuję spełnia warunki udziału w zakresie: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
 
 
 
 
                         
 .........................................                      ……..……................................................          
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Załącznik nr 5 

   
 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 
nazwie: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu; ul. Polna 17A 
oraz po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) świadom odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k. k), oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 
1. nie wyrządził szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, która została stwierdzona 
prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, 
2. nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu ani jego upadłość nie została ogłoszona, (po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 
likwidację majątku upadłego*) 
3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (zalega lecz 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu*) 
4. oraz, że: 
jako osoba fizyczna* 
żaden ze wspólników spółki jawnej* 
żaden z partnerów*/członków zarządu spółki jawnej* 
żaden z komplementariuszy spółki komandytowej*/ komandytowo-akcyjnej* 
żaden z urzędujących członków organu zarządzającego osoby prawnej* 
- którą reprezentuję 
- nie został/em prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego. 
5. w stosunku do podmiotu zbiorowego, który reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
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* - niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 6 

 
 

 
 
 
 

 
 

WYKAZ OSÓB 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania 

 

Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj uprawnień 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobami 
(wypełnić, jeśli 
wskazana osoba nie jest 
pracownikiem Wyko-
nawcy) 

Informacja dot. 
przynależności do izby 
samorządu zawodowego 

  Uprawnienia 
budowlane do 
projektowania w 
specjalności 
architektonicznej 

 Wskazana osoba jest 
członkiem: 
……………………………
………………………… 

o numerze 
ewidencyjnym: …………

… 
  Uprawnienia 

budowlane do 
kierowania robotami 
w specjalności 
konstrukcyjno-
budowlanej 

 Wskazana osoba jest 
członkiem: 
……………………………
………………………… 

o numerze 
ewidencyjnym: ………… 

     

     

 
1. Do załącznika  należy dołączyć: 
a) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
zgodnie z ustawą - Prawo budowlane (uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwej 
izbie samorządu zawodowego wykazanych osób).(załącznik nr 6a) 
b) pisemne zobowiązanie wskazanych osób, potwierdzające przyszły udział w wykonywaniu zamówienia, jeżeli w 
wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 
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Załącznik nr 6a 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O WYMAGANYCH UPRAWNIENIACH 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: 
Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu; ul. Polna 17A 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, oraz zaświadczenia z właściwego oddziału izby samorządu zawodowego 
potwierdzające jego przynależność do tej izby i posiadane wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001r., nr 5, poz. 42 z późn. zm.)- ważne na dzień składania ofert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data………………….      …………………………………………….. 

podpis osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo 
Pieczęć wykonawcy. 
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