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RI.271.26.2013

ZA M A W I A J Ą C Y:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE
_____________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego


Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach







										Zatwierdził:

 10.10.2013r.							……………………………..                                 













Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2013 poz.907  tekst jednolity)oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Numer ogłoszenia: 210007 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W.Witosa 24 
55-220 Jelcz-Laskowice
Strona www.jelcz-laskowice.umig.gov.pl 
Godziny urzędowania: codziennie od   7.30    do    15.30
                                    w środy      od   8.30     do    16.30
nr  faksu ; 71 3817152

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach w tym:
1. Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego upadku następujących 
     urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy :
a)  sprężynowiec dwuosobowy - 1 sztuka. 
      Korpus urządzenia z laminowanej wodoodpornej sklejki o grubości15 mm, z siedzeniami 
      na dwie osoby, kiwający się we wszystkich kierunkach, na sprężynie metalowej 
      powlekanej, z metalowymi powlekanymi kołowymi poręczami i kołową podpórką pod 
     stopy. Fundament z betonu B 30.
b)  Bujak „Jacht” - 1 szt. 
      Urządzenie z rur stalowych ocynkowanych i malowanych oraz ze sklejki wodoodpornej, 
      kiwające się we wszystkich kierunkach, na sprężynie metalowej powlekanej, z siodełkiem 
      i podpórkami pod stopy. 
c)  Lokomotywa - 1 szt. 
     Konstrukcja nośna z belek z drewna klejonego trójwarstwowo o przekroju 90/90 mm 
      malowana farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni, łuki 
      konstrukcyjne dachu wykonane z drewna klejonego gr. 45 mm malowane farbami 
      impregnacyjno-dekoracyjnymi, dach wykonany z desek gr. 35 mm malowanych farbami 
      impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni, sklejka ozdobna wodoodporna 
      foliowana gr. 12 mm może być dodatkowo malowana farbami akrylowymi. Podesty 
      drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35 mm. Beton  klasy B 15.
d)  Wagonik otwarty - 1 sztuka.
     Konstrukcja nośna z belek z drewna klejonego trójwarstwowo o przekroju 90/90 mm 
     malowana farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni, łuki 
     konstrukcyjne dachu wykonane z drewna klejonego gr. 45 mm malowane farbami 
     impregnacyjno-dekoracyjnymi, dach wykonany z desek gr. 35 mm malowanych farbami 
     impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni, sklejka ozdobna wodoodporna 
     foliowana gr. 12 mm może być dodatkowo malowana farbami akrylowymi, podesty 
     drewniane z desek impregnowanych niemalowanych gr. 35 mm. Beton klasy B 15.
e)  Ławka drewniana z rur stalowych z oparciem - 5 sztuk. 
     Konstrukcja z rur stalowych, ocynkowana i malowana - RAL 6080, do osadzenia 
     w podłożu. Siedzisko i oparcie z drewna sosnowego o wym. 40 x 160 x 1800 mm, 
     zabezpieczone impregnatem do drewna, długość 197 cm. W komplecie prefabrykat 
     fundamentowy.
f)  Kosz na śmieci - 2 sztuki.
    Kubeł o pojemności 35 litrów z blachy stalowej gr. 2 mm, z daszkiem z blachy stalowej 
    gr. 3 mm, konstrukcja z rury 48 x 3,2 mm, ocynkowany, malowany lakierem - RAL 6018,   
    prefabrykat fundamentowy z betonu B 30.  

2) Dostawa następujących urządzeń na plac zabaw w Piekarach :
a)  zjeżdżalnia - 1 sztuka.
     Konstrukcja urządzenia wykonana z elementów stalowych, ślizg zjeżdżalni wykonany 
     z blachy chromowej o szerokości 500 mm, konstrukcja ocynkowana metodą ogniową 
     i malowana lakierem akrylowym. Gabaryty urządzenia 3,30 m x 0,60 m (dł x sz), 
     wysokość maksymalna urządzenia 2,30 m. Wysokość swobodnego upadku 1,60 m. 
     Strefa funkcjonowania 6,50 m x 2,80 m. Dostawa urządzenia wraz z fundamentem. 
b) Karuzela z kierownicą - 1 sztuka.
     Karuzela o średnicy 140 cm wykonana ze stali. Bieżnia z blachy ryflowanej „łezki”.   
     Wyposażona w siedziska z tworzywa sztucznego lub sklejki wodoodpornej. Element 
     obrotowy oparty na łożyskach stożkowych, bezobsługowych (nie wymagających 
     konserwacji). Całość ocynkowana metodą ogniową, pomalowana farbami strukturalnymi, 
     odpornymi na ścieranie i warunki atmosferyczne. Maksymalna wysokość swobodnego 
     upadku: 80 cm. Średnica 140 cm, wysokość: 80 cm. Dostawa urządzenia wraz 
     z fundamentem.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,
3) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
4) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
5) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
3. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji  dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- nadzoru nad bhp,
- ustalania i utrzymywania porządku,
- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia .
5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:
1)	dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe  „Zielony  Ogród ”  oraz  UTEKO
2)	specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
      3)Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ,które załącza do SIWZ jako materiał poglądowy. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej STW i OR, SIWZ i wizji  w terenie.
6. Wspólny Słownik  Zamówień Publicznych (CPV) –
CPV  45100000-8, CPV  45111291-6,CPV  45212221-1, 
 CPV  45233250-6,  CPV  45262350-9,  CPV 45233123-7, 
 CPV 45112710-5.

7. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów oraz technologii wykonania użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne oraz wymagane standardy jakościowe i mogą być zastąpione przez inne równoważne, wymienione w ofercie z nazwy, jednak wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty podpisania umowy.
V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 


oraz spełniają warunki szczegółowe:
a ) wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające  na budowie bądź przebudowie placu zabaw o pow. co najmniej  200 m2 .
b ) dysponują osobą  , która będzie  pełnić funkcję kierownika budowy  posiadającą  uprawnienia budowlane w zakresie  konstrukcyjno-budowlanym 

c) posiadają na  każde urządzenie   certyfikat    zgodności z normami PN-EN 1176
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenie oraz dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ
2) wykaz wykonanych robót budowlanych – w zakresie potwierdzenia budowy bądź przebudowy placu zabaw o pow. co najmniej 200 m2– 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 oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami dotyczącymi wykonanych robót budowlanych są: poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. W przypadku wpisania do wykazu robót budowlanych, wykonanych na rzecz Zamawiającego – Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice , wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania poświadczeń ani innych dokumentów. Załącznik nr 3 do SIWZ

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia 20 lutego 2013 r.), wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 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. Nr 226, poz. 1817)

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt. 2. oraz , budzą wątpliwość zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu
3)wykaz osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy  (Załącznik nr 7 do SIWZ), posiadających uprawnienia, o których mowa w Części V pkt (b) SIWZ, 
4)oświadczenia (Załącznik nr 8 do SIWZ), że osoby, które będą pełniły funkcje kierownika budowy, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w Części V pkt (b) SIWZ, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 
2. W celu potwierdzenia , że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca musi dostarczyć 
1)  Certyfikaty zgodności  urządzeń z  normą PN-EN 1176 .
2)   Fotografie  proponowanych urządzeń 
Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia praz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga : pisemne zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1)oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ
2)aktualny odpis z właściwego rejestru  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji , 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 ofert.
Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę( y) upoważnioną do podpisu z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem.”   
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo.
3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
4. Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty dotyczące części VI SIWZ pkt. 3 ppkt 1i 2 .
5. Dokumenty wymienione w części VI SIWZ pkt 1 ppkt 1-4  podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki.
6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym 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 .

Oferta powinna zawierać:
1.	Wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.	Dokumenty określone w części VI SIWZ. (wypełnione załączniki od nr  2 do nr 9)
3.	Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu)
4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 
5.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.



W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji drogą faksową. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego są:
1 inż. Małgorzata Łubkowska – sprawy proceduralne -71 38171 43
2. mgr Elżbieta Sujak          -  sprawy merytoryczne -71 38171 13
w  godz.8-15 w dni robocze.
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, faksem na adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy 
ul.Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
Nr faksu : 71 3817152
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną modyfikację a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 1000,00 zł. 
(słownie:  tysiąc złotych).
Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, sposób przekazania:  na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002
w jednej  lub kilku z poniżej podanych form:
 1)  w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
 2)  w gwarancjach ubezpieczeniowych
	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 


Sposób przekazania:  oryginał  dołączyć do oferty  Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.
3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – Place  zabaw .” 

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, nie później niż do dnia  25.10. 2013 r. do godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach , ul Witosa 24  sekretariat.

Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu składania ofert. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 24 pok 11a.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, na podstawie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych, o których mowa w Części III pkt. 5 SIWZ, jako cenę ryczałtową.
2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy. 
3. Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obmiarze robót obciążają Wykonawcę, w związku z tym musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
5. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .
6. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, opracowania, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy. Koszty te należy wkalkulować w koszty robót wyszczególnionych w  Załączniku nr 1 do SIWZ.
7. Nie dopuszcza się możliwości udzielania upustu w cenie oferty w stosunku do kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego.
8. Kosztorysy na podstawie ,których Wykonawca dokonał wyceny ceny ofertowej   nie należy dołączać do oferty. Zamawiający uzna, że podana w ofercie cena ryczałtowa jest prawidłowa bez względu na sposób jej wyliczenia. Kosztorys będzie wymagany przy podpisaniu umowy .

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
                                Cena - 100 % 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie dostawy t, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                 C min
                            cena   Pc = ----------- x 100
                                                   C
gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie
          C min- najniższa z cen w podanych ofertach
          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Niedotrzymanie przez wybranego Wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych..

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Rozliczenia między Zamawiającym z przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXII. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, itp.; 
2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej - , zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.; 
3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 
5) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 
7) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
8) konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót, 
9) W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm.).   
								
































Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu / fax ……………………………………………………………………………
Strona internetowa.......................................................................................................................
NUMER  REGON......................................................................................................................
NUMER NIP..............................................................................................................................







OFERTA



Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na: 
Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  
     upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz 
     dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach


1. Składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:

	cena  brutto................…………................………zł
	(słownie: ………………………………..……………………......................................

	.......................................................................................................................................)
             w tym: 
	- cena netto..............……………….......................zł
             (słownie: ……………………………………………………......................................
               ...................................................................................................................................)
	- podatek VAT (.....%)  .........................................zł
             
W tym :
Plac zabaw pl.Słonecznikowy   - cena  brutto………………………………….
Plac zabaw w Piekarach            - cena brutto…………………………………..  
2.  Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest 
Pan / i / ...................................................................................................
tel. kontaktowy .........................................................................................................
3.Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)
 jest: ........................................................................................................................
Stanowisko: ..........................................................................................................................
Imię i nazwisko ....................................................................................................................
Tel ......................................................fax.............................................................................
4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ 
7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ.
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
10.Oświadczamy że nie należymy do grupy kapitałowej/załączamy listę podmiotów tej samej
     grupy kapitałowej do której należymy – załącznik nr ............... do oferty (niepotrzebne skreślić).

11. Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ……..stron.



…………………………………………                	 ………………………………………………..
(miejscowość i data)   			   		      (podpis upoważnionego przedstawiciela)





























Załącznik nr 2 do SIWZ


…………………………………………..
(miejscowość, data)



…………………………………………..
          (nazwa i adres wykonawcy)

Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  
     upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz 
     dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach
	
O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

3)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

4)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

5)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

6)	sytuacji ekonomicznej i finansowej 

oraz złożyłem (liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.


………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)



















Załącznik nr 3 do SIWZ



…………………………………….
( miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)






WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU
OSTATNICH 5 LAT ZGODNYCH Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO*
W postępowaniu na :

Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  
     upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz 
     dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach



Lp.

Rodzaj i ilość wykonanych robót
budowlanych – dokładne wyszczególnienie  wykonanych prac w ramach poszczególnych  zadań

Wartość brutto
(w zł)

Daty
realizacji robót

Miejsce wykonywania
prac, nazwa
Zamawiającego






























*wpisać jedynie zadania, w przypadku których Wykonawca dysponuje poświadczeniami (lub w
uzasadnionych przypadkach innymi dokumentami) potwierdzającymi należyte, zgodne ze sztuką
budowlaną wykonanie prac oraz ich prawidłowe ukończenie i załączyć odpowiednie doku


 ( podpis upoważnionego przedstawiciela)






Załącznik nr 4 do SIWZ



…………………………………..
( miejscowość, data) 


……………………………………
( nazwa i adres wykonawcy)



OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  
     upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz 
     dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach



Oświadczam (y) , że brak w stosunku do mnie ( nas) podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 



…………......……………………………..
( podpis upoważnionego przedstawiciela)














Załącznik nr 5 do SIWZ



…………………………………..
( miejscowość, data)


……………………………………………..
( nazwa i adres wykonawcy)


Dane dotyczące podwykonawcy
.
Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  
     upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz 
     dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach



Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia
Wartość powierzonej części zamówienia

























Jeżeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia, Wykonawca nie składa niniejszego załącznika.


….....……………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)




Załącznik nr 6 do SIWZ

U M O W A     Nr 

zawarta w dniu ………………2013r. w pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice z siedzibą  w  Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowaną przez:
Burmistrza   Jelcza-Laskowic      -   Kazimierza Putyrę
Przy  kontrasygnacie Skarbnika  -    Stanisławy Kapłon-Hutniczak

zwaną dalej Zamawiającym
a firmą 
…………………………..wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …. pod numerem ewidencyjnym …. 
Regon …………..,   NIP………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:
	                             – Pana ……………………………… 


w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
zawarto umowę o następującej treści: 



§ 1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia …...........................,  który został rozstrzygnięty w dniu ……………......... Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. . 


2.Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  
     upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz 
     dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach


§ 2
1. Dostarczone i zamontowane urządzenia  będą zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
     oraz z ofertą przetargową Wykonawcy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia ………………

§ 3
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie:  .................................. zł (słownie: .............................................................)  
W tym podatek VAT w kwocie …………………………………………
2.Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura 
powinna być adresowana do: Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24 ,55-220 Jelcz-Laskowice
3.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora nadzoru .
4.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta zamawiającego na konto  
Wykonawcy  Nr ……………….w Banku …………………………..w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
5.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 4

1.Wykonawca udziela  36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, 
liczonej od dnia odbioru końcowego. 
2.Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7  dni 
od dnia ich ujawnienia.
3.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
4.Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 
datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.
5. Zamawiający  wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.


 
§ 5

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte  wykonanie
    przedmiotu umowy.
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
a)Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:
-zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
-za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,
-za zawinione przez jedną ze stron przyczyny, powodujące odstąpienie drugiej strony od umowy - karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w art. 12.1 Umowy płacić będzie strona winna odstąpienia 
 
b)Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
-zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3.Roszczenia odszkodowawcze.
Strony zastrzegają  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, itp.; 
2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej - , zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.; 
3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 
5) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 
7) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
8) konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót, 
9) W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.


§ 9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 10
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
Załącznik nr 1 -  SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ...................wraz z załącznikami. 

Zamawiający:                                                                              Wykonawca:


.................................................................................
(data i podpis osoby akceptującej projekt umowy) 

















nr 7 do SIWZ


…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)



Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  
     upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz 
     dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach




WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA



Lp.
Uprawnienia / funkcja

Imię i nazwisko
Podstawa do 
dysponowania
Numer uprawnień
1




2





















……………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)








Załącznik nr 8 do SIWZ

…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)



Dostawa i montaż wraz z wykonaniem stref bezpiecznego  
     upadku urządzeń na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy oraz 
     dostawa urządzeń na plac zabaw w Piekarach




O Ś W I A D C Z E N I E


Oświadczam, że Pan/Pani ……………………………………………………………………

który/a będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia pn. 



na stanowisku …………………………………………………………………………………..

posiada uprawnienia ……………………………………………………………………………

w specjalności …………………………………………….nr………………………………….






……………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)







Załącznik nr 9 do SIWZ

…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
      
Zestawienie cen

                            Plac zabaw w Jelczu-Laskowicach - Plac Słonecznikowy :


Lp.

Nazwa urządzenia
jednostka
miary
(sztuki)

cena brutto za 
1 sztukę
1.
sprężynowiec dwuosobowy 

1 sztuka

2.
bujak „Jacht”

1 sztuka

3.
lokomotywa

1 sztuka

4.
wagonik otwarty 

1 sztuka

5.
ławka drewniana 

1 sztuka


6.

 kosz na śmieci 

1 sztuka



Plac zabaw w Piekarach : 

Lp.

Nazwa urządzenia
jednostka
miary
(sztuki)

cena brutto za 
1 sztukę
1.
zjeżdżalnia

1 sztuka

2. 
karuzela z kierownicą  
1 sztuka 






