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     ZATWIERDZAM

...……………………….
owa , dnia  23.06. 2010 r.

POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,

poz., 1655, zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz.1058) - zwanej dalej "ustaw "

na wykonanie : Budowa kompleksu sportowego „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy
Piaskowej  w I owej

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

Nazwa Zamawiaj cego: Gmina I owa
REGON: 970770853
NIP: 924-18-02-585
Miejscowo owa
Adres: ul. eromskiego 27
Strona internetowa: www.ilowa.pl
Godziny urz dowania: poniedzia ek w godzinach 8.00 - 16.00

od wtorku do pi tku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelk  korespondencj  zwi zan  z niniejszym post powaniem nale y adresowa :

nazwa: Urz d Miejski
adres: 68-120 I owa , ul. eromskiego 27

znak post powania: SSC.I-341/01/10

http://www.ilowa.pl
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Rozdzia  1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zosta o
zamieszczone og oszenie o zamówieniu

1. Post powanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, zmiany: Dz. U z 2008 r. nr 171, poz.1058),
zwanej dalej ustaw  oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Miejsce publikacji og oszenia o przetargu:
Biuletyn Zamówie  Publicznych Nr 163273  z dnia 23.06.2010r.
strona internetowa Zamawiaj cego – www.ilowa.pl
tablica og osze  w miejscu publicznie dost pnym w siedzibie Zamawiaj cego.

Rozdzia  2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ MOJE BOISKO – ORLIK 2012” PRZY ULICY
PIASKOWEJ  W I OWEJ

CPV 45 21 22 21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budow  boiska do pi ki no nej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. ca kowitej 1860m2
( pole do gry 26m x 56m )
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do pi ki no nej - sztuczna trawa.
Wysoko  w ókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wype nienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego
laboratorium np. Labosport)
1. Typ w ókna: monofil
2. Sk ad chemiczny w ókna; polietylen
3. Ci ar w ókna: min. 11.000 Dtex,
4. G sto  trawy: min. 97.000 w ókien /m2.
Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o w ciwo ciach i technologii uk adania okre lonych w dokumentacji
projektowej (za cznik nr 3 do SIWZ) i SST (za cznik nr 2 do SIWZ).
- obrze a betonowe 30x8 cm na awie betonowej oddzielaj ce s siednie elementy terenu od p yty boiska.
Wyposa enie:
- bramki aluminiowe o wym. 5mx 2m ,mocowane w tulejach :2 sztuki
- siatki do bramek : 2 sztuki
- pi kochwyty z siatki polipropylenowej o wym. 24 x 6 m : 2 sztuki
2.2. Budow  boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2

(pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa: przepuszczalna.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:
nawierzchnia poliuretanowa wykonana o w ciwo ciach i technologii uk adania okre lonych w dokumentacji projektowej
(za cznik nr 3 do SIWZ) i SST(za cznik nr 2 do SIWZ).
Technologie uk adania nawierzchni:
Warstwa podk adowa : typ ET gr.30-35 mm , mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego po czona
lepiszczem poliuretanowym uk adana na podbudowie z kruszyw
Warstwa no na : gr.10-11 mm , bezspoinowa warstwa elastyczna – mieszanina czarnego granulatu gumowego 1-4 mm
po czona lepiszczem poliuretanowym
Warstwa u ytkowa: gr.2-3 mm , natrysk dwusk adnikowy poliuretanowy uzupe niony granulatem EPDM frakcji 0,5 – 1,5

mm kolorowy
Wszystkie warstwy musz  by  przepuszczalne dla wody.
Wyposa enie do pi ki koszykowej:
- obr cz do koszykówki standard i siatka do obr czy - 2 sztuki,
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki,

http://www.ilowa.pl
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- mechanizm regulacji wysoko ci - 2 sztuki,
- konstrukcja do koszykówki, montowana w tulejach - 2 sztuki.
- siatka cuchowa – 2 sztuki
Wyposa enie do pi ki siatkowej:
- s upki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne  z regulacj  wysoko ci (badminton, tenis, siatkówka) -2
sztuki,
  s upek z siedzeniem dla s dziego
- siatka do siatkówki -1 sztuka.

2.3. Ogrodzenie terenu – systemowe panelowe ,ocynkowane o wysoko ci 4 m , pr ty o rednicy 5 mm ; wg
dokumentacji projektowej ( za cznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( za cznik nr 2 do SIWZ).
2.4. O wietlenie terenu

wietlenie obiektu ( boiska i dozorowe ) b  stanowi y projektory zamocowane na 8 s upach wielok tnych
ocynkowanych o wysoko ci 12m. Szczegó owe rozwi zania wg dokumentacji projektowej (za cznik nr 3 do SIWT) oraz
SST ( za cznik nr 2 do SIWZ).
2.5. Ci gi komunikacyjne
Komunikacja w obr bie kompleksu : wjazd podbudowa z kruszywa amanego gr. 15 cm ,nawierzchnia z kostki polbruk 8
cm ; chodnik   z kostki polbruk 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej ; kraw nik wtopiony zwyk y 15x25 cm ,
obrze e betonowe 30x8 cm
Komunikacja poza kompleksem : droga dojazdowa  szeroko ci 4m na podbudowie z kruszywa amanego gr.20
cm , nawierzchnia z p yt betonowych a urowych gr.10 cm , kraw nik 15x30 cm ; chodnik szeroko ci 1,5m, z
kostki betonowej polbruk gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej , obrze a 30x8 cm
Powierzchnie nieutwardzone wokó  zaplecza wy one traw  z rolki na podbudowie humusowej
Szczegó owe rozwi zania wg dokumentacji projektowej
2.6 Budynek zaplecza szatniowo – socjalnego : parterowy ,murowany ,dach dwuspadowy kryty blacho dachówk
Fundamenty : awy fundamentowe zbrojone beton B20 , ciany fundamentowe z bloczków betonowych B15
ciany : z bloczków silikatowych gr.25 cm lub z siporeksu (zabezpieczone równie  )  przed wilgoci  , ocieplenie ze

styropianu  grubo ci 12 cm
Dach : konstrukcja j tkowa , drewno klasy K27 impregnowane
Elewacja tynk cienkowarstwowy akrylowy ; cokó  z p ytek klinkierowych ; okna pvc ; drzwi zewn trzne stalowe
ocieplane ; drzwi wewn trzne p ytowe ; wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ( wspomagaj ca) ; w pomieszczeniach
sanitarnych p ytki do wysoko ci 2m ; malowanie wewn trzne emulsyjne
Budynek przy czony do : przy cze sanitarne : kanalizacja podci nieniowa PE 90mm oraz kanalizacja
grawitacyjna PVC 200mm ; przy cze wodoci gowe PE 40 mm ; zasilanie energetyczne ze z cza kablowego
zintegrowanego z pomiarem ZKP, ze z cza kablem YKY 5x16mm2 – WLZ do rozdzielnicy TE.
Budynek wyposa ony w instalacje sanitarne : instalacja wody zimnej ,instalacja ciep ej wody u ytkowej i cyrkulacji ;
instalacja kanalizacji sanitarnej ;instalacja centralnego ogrzewania ; instalacja wentylacji mechanicznej ; instalacja i
kot ownia gazowa
Budynek wyposa ony w instalacje elektryczne : instalacje o wietlenia , gniazd wtyczkowych ; zasilania wentylacji
2.7 Powykonawczy pomiar geodezyjny
2.8 Przeprowadzenie bada  polowych gotowych nawierzchni boisk
 Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia stanowi  za czniki

Za cznik Nr 1 do SIWZ -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Za cznik Nr 2 do SIWZ - Szczegó owe Specyfikacje Techniczne wykonania

i odbioru robót
Za cznik Nr 3 do SIWZ -  Dokumentacja projektowa
Za cznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót

3. Wymagany okres gwarancji:
na wykonane robot wynosi 36 miesi cy od dnia odebrania przez
Zamawiaj cego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko u
ko cowego.
na nawierzchnie syntetyczne – 60 miesi cy

Rozdzia  3. Oferty cz ciowe

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
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Rozdzia  4. Oferty wariantowe

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.

Rozdzia  5. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia nale y zrealizowa  w nieprzekraczalnym terminie 12 tygodni od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji robót.

      Termin realizacji mo e ulec przed eniu nie d ej ni  do 30.11.2010 r. w zwi zku z
planowanym usuni ciem kolizji sieci energetycznej SN, polegaj cej na usuni ciu s upa
redniego napi cia znajduj cego si  na projektowanym terenie boiska pi karskiego.

      Realizacja kolizji zostanie wykonana przy udziale Wykonawcy przez ENEA S.A. Zak ad
Energetyczny w arach.

Rozdzia  6. Informacja o podwykonawcach

Je eli Wykonawca zamierza powierzy  okre lon  cz  prac podwykonawcom zobowi zany
jest wskaza  w ofercie zakres tych prac.

Rozdzia  7. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie:

1) ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi zania,

2) zobowi zani s  ustanowi  Pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post powaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje si , e pe nomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pe nomocnictwo do po wiadczenia za zgodno  z
orygina em wszystkich dokumentów;

3) pe nomocnictwo musi wynika  z umowy lub z innej czynno ci prawnej, mie
form  pisemn ; fakt ustanowienia Pe nomocnika musi wynika  z za czonych do
oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona b dzie z
Pe nomocnikiem;

4) je eli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy
mo e przed zawarciem umowy wezwa  pe nomocnika do przedstawienia umowy
reguluj cej wspó prac  tych Wykonawców.

2. Sk adaj c ofert  wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówie  publicznych) przez dwóch
lub wi cej Wykonawców nale y zwróci  uwag  w szczególno ci na nast puj ce
wymagania:

a) nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:
oferta,
wykaz wykonanych robót budowlanych (Za cznik Nr 5 do SIWZ),

wiadczenie o spe nianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3)
ustawy (Za cznik Nr 6 do SIWZ),

podpisuj  wszyscy cz onkowie konsorcjum lub Pe nomocnik w imieniu ca ego
konsorcjum.
b) nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:

wiadczenie o spe nianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w
zwi zku z art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy (Za cznik Nr S7 do SIWZ),
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odpis z w ciwego rejestru albo za wiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej,
za wiadczenie naczelnika urz du skarbowego,
za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego,
dokumenty potwierdzaj ce, e roboty  te zosta y wykonane nale ycie

sk ada ka dy z cz onków konsorcjum w imieniu w asnym.

Rozdzia  8. Wykonawca maj cy siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca maj cy siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sk ada dokumenty zgodnie z §2 i §4 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  Zamawiaj cy
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. Nr 87,
poz. 605).

Rozdzia  9. Waluta, w jakiej b  prowadzone rozliczenia zwi zane z realizacj
niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwi zane z realizacj  niniejszego zamówienia dokonywane b
w z otych polskich [ PLN ].

Rozdzia  10. Warunki udzia u w post powaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spe niania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy spe niaj  warunki
udzia u okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

1.1  Spe nienie warunków udzia u odnosz cych si  do posiadania niezb dnej wiedzy i
do wiadczenia,  dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wed ug poni szych zasad:

1) udokumentowane nale yte wykonanie, w ci gu ostatnich 5 lat przed dniem
wszcz ciem post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych
polegaj cych na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym:
jednego boiska pi karskiego z nawierzchni  z trawy syntetycznej o pow.
min. 1800 m2 i jednego boiska z nawierzchni  poliuretanow  o pow. min.
600 m2 (z podaniem ich warto ci, dat wykonania oraz odbiorców).

- dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 3 osobami
posiadaj cymi uprawnienia do kierowania robotami
a) budowlanymi o specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych,
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c) instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych i
elektroenergetycznych.

2) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia alno ci o warto ci nie mniejszej ni  500 000 PLN.

2. Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana wg formu y
„spe nia - nie spe nia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i o wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj cego i podanych w SIWZ)
do czonych do oferty.

3. Zamawiaj cy wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w okre lonym
terminie nie z yli o wiadcze  i dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków
udzia u w post powaniu lub, którzy z yli dokumenty zawieraj ce b dy, do ich
uzupe nienia w wyznaczonym terminie chyba, e mimo ich uzupe nienia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne by oby uniewa nienie post powania.

Rozdzia  11.
Wykaz o wiadcze  lub dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków w
niniejszym post powaniu

wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu okre lonych
w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk ada wiadczenia, których wzór stanowi Za cznik Nr 6
oraz Za cznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

1. W celu potwierdzenia, e Wykonawca posiada uprawnienia do okre lonej
dzia alno ci lub czynno ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy do oferty do czy  nale y:

1) Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia alno ci gospodarczej wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy
przed up ywem terminu sk adania ofert.

2) Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego,
potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, lub
za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania
decyzji w ciwego organu wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed
up ywem terminu sk adania ofert,

3) Aktualne za wiadczenie oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie
zalega z op acaniem op at oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne,
lub za wiadczenie e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania
decyzji w ciwego organu wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed
up ywem terminu sk adania ofert.

4) Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed terminem
sk adania ofert.

5) Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed terminem
sk adania ofert.
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2. W celu potwierdzenia spe nienia warunku posiadania przez Wykonawc
niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia do oferty do czy  nale y:

1) Wykaz wykonanych w ci gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz ciem post powania
tj. przed dat  publikacji og oszenia o zamówieniu, a je eli okres prowadzenia
dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegaj cych na
budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska
pi karskiego z nawierzchni  z trawy syntetycznej o pow. min. 1800m2 i jednego
boiska z nawierzchni  poliuretanow  o pow. min. 600 m2, z podaniem ich
warto ci, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowi zany jest
do czy  dokumenty potwierdzaj ce, e roboty te zosta y wykonane nale ycie
(referencje, protoko y odbioru, itp.) Wykaz nale y sporz dzi  zgodnie ze wzorem
stanowi cym Za cznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

2) Dokumenty potwierdzaj ce posiadanie uprawnie  budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezb dnym do
wykonania zamówienia w specjalno ciach:

1) konstrukcyjno-budowlanej,
2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych

i elektroenergetycznych.
oraz za wiadczenia, wydane przez w ciw  izb  samorz du zawodowego (Okr gow
Izb  In ynierów Budownictwa), potwierdzaj ce wpis danej osoby na list  cz onków

ciwej izby.

3. W celu potwierdzenia spe nienia warunku znajdowania si  przez Wykonawc  w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia do oferty
do czy  nale y:
1)    Polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia alno ci o warto ci nie mniejszej ni  500 000 PLN.
Przy sk adaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie
zamówienia Wykonawcy mog  z  jedn  wspóln  polis  potwierdzaj , e
wszyscy Wykonawcy s  ubezpieczeni od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia alno ci o warto ci nie mniejszej ni  500 000 PLN.

4. Wykaz o wiadcze  lub dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków
jako ciowych, które nale y do czy  do oferty:

A. Dokumenty dotycz ce nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodno ci z norm  PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki bada  specjalistycznego laboratorium potwierdzaj ce parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, lub dokument równowa ny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
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4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowan  inwestycj  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t  nawierzchni .

B. Dokumenty dotycz ce nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z bada  przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotycz cy oferowanej nawierzchni, potwierdzaj cy
zgodno  jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dost pny na
FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodno ci z norm  PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki bada  specjalistycznego laboratorium potwierdzaj ce parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równowa ny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowan  inwestycj  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na t  nawierzchni .

Rozdzia  12. Wymagania dotycz ce wadium

1. Przyst puj c do niniejszego post powania ka dy Wykonawca zobowi zany jest wnie
wadium w wysoko ci 40 000,- z  ( ownie z otych: czterdzie ci tysi cy z otych).

2. Wykonawca mo e wnie  wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieni dzu,
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo –

kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowi zany jest wnie  wadium przed up ywem terminu sk adania
ofert.

4. Wadium w pieni dzu nale y wnie  przelewem  na konto Zamawiaj cego:

                      50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 Bank Spó dzielczy w I owej

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieni dzu, jako termin wniesienia wadium
przyj ty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiaj cego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni  pieni dz - orygina  dokumentu
potwierdzaj cego wniesienie wadium nale y z  przed up ywem terminu sk adania
ofert w siedzibie Zamawiaj cego : Urz d Miejski w I owej – sekretariat  lub do czy
do oferty.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób okre lony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta
zostanie uznana za odrzucon  na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
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Rozdzia  13.  Termin zwi zania ofert

1. Wykonawca sk adaj c ofert  pozostaje ni  zwi zany przez okres 30 dni.  Bieg terminu
zwi zania ofert  rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin sk adania
ofert.

Rozdzia  14.  Informacje o sposobie porozumiewania si  Zamawiaj cego
z Wykonawcami oraz przekazywania o wiadcze  i dokumentów, a tak e
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania si  z Wykonawcami

1. W niniejszym post powaniu wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane b  w formie

pisemnej,
faksem (nr 68 / 368-14-01)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  korespondencj  za pomoc  faksu –
ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca mo e zwróci  si  (pisemnie, faksem) do Zamawiaj cego o przekazanie
SIWZ. We wniosku nale y poda :
1) nazw  i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imi  i nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów z Zamawiaj cym w sprawach

dotycz cych niniejszego post powania,
4) znak post powania – SSC.I-341/01/10

4. SIWZ mo na tak e odebra  w siedzibie Zamawiaj cego, w godzinach urz dowania
Zamawiaj cego lub otrzyma  drog  elektroniczn  zg aszaj c zapotrzebowanie na adres:
Urz d Miejski 68-120 I owa  ul. eromskiego 27

5. Wykonawca mo e zwraca  si  pisemnie do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ.
Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli wyja nie , chyba, e pro ba o wyja nienie tre ci
SIWZ wp ynie na mniej ni  6 dni przed terminem sk adania ofert. Jednocze nie,
Zamawiaj cy prosi o przesy anie tre ci pyta  równie  w wersji elektronicznej na adres:
ilowa@ilowa.pl

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy ma prawo zmiany tre ci Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana mo e nast pi  w ka dym czasie, przed
up ywem terminu do sk adania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj cego –
www.ilowa.pl oraz niezw ocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
zarejestrowali si  u Zamawiaj cego (faks 68 / 368-14-01 )

7. Je eli w wyniku zmiany tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezb dny
dzie  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiaj cy przed y

termin sk adania ofert i  poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.
8. Dokonuj c rejestracji nale y poda :

1) nazw  i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imi  i nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów z Zamawiaj cym w sprawach

dotycz cych niniejszego post powania,
4) okre lenie sposobu przekazania informacji (poczt , poczt  elektroniczn ),

5) znak post powania – SSC.I-341/01/10
9. Do kontaktowania si  z Wykonawcami Zamawiaj cy upowa nia:

mailto:ilowa@ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
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Pan Miros aw Gubernator tel. 68/368-14-15, fax 68/368-14-01,
 e-mail: m.gubernator@ilowa.pl

Rozdzia  15.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert  nale y umie ci  w zamkni tym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (piecz ).
Adresat:

Urz d Miejski ul. eromskiego 27  68-120 I owa

OFERTA NA: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ MOJE BOISKO – ORLIK 2012 ”
PRZY UL. PIASKOWEJ W I OWEJ

NIE OTWIERA  PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
12.07.2010 r. godz. 12:15

2. Podpisy.
Oferta i o wiadczenia musz  by  podpisane przez:

1) osob /osoby upowa nione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsi biorców albo w ewidencji dzia alno ci gospodarczej lub Pe nomocnika,

2) w przypadku sk adania wspólnej oferty przez dwóch lub wi cej Wykonawców
przez osob /osoby posiadaj ce Pe nomocnictwo.

3. Forma dokumentów i o wiadcze .
1) Dokumenty i o wiadczenia do czone do oferty sk ada si  w formie orygina ów lub

kserokopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  lub
Pe nomocnika,

2) W przypadku dokumentów lub o wiadcze  sporz dzonych w j zykach obcych nale y
do czy  t umaczenie na j zyk polski podpisane przez Wykonawc .

4. Tajemnica przedsi biorstwa:
1) je eli wed ug Wykonawcy oferta b dzie zawiera a informacje obj te tajemnic

jego przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z pó n.
zm.), musz  by  oznaczone klauzul  NIE UDOST PNIA  – TAJEMNICA
PRZEDSI BIORSTWA. Zaleca si  umie ci  takie dokumenty na ko cu oferty
(ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrze enie informacji, danych, dokumentów lub o wiadcze  nie stanowi cych
tajemnicy przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.

5. Informacje pozosta e:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem

oferty,
2) Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  przygotowan  wed ug wymaga

okre lonych w niniejszej SIWZ,
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3) Oferta musi by  sporz dzona:
a) w j zyku polskim,
b) w formie pisemnej,

6. Zaleca si , aby:
a) ewentualne poprawki i skre lenia lub zmiany w tek cie oferty (i w za cznikach do

oferty) by y parafowane przez osob  upowa nion  do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadaj  Pe nomocnictwo,

b) ka da zapisana strona oferty (wraz z za cznikami do oferty) by a parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,

c) kartki oferty by y spi te (z zastrze eniem, e cz  stanowi ca tajemnic
przedsi biorstwa mo e stanowi  odr bn  cz  oferty),

d) oferta zosta a opracowana zgodnie ze wzorem za czonym do specyfikacji (wzór
stanowi Za cznik Nr  8 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca mo e przed up ywem terminu sk adania ofert

zmieni  lub wycofa  ofert ,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nale y pisemnie powiadomi

Zamawiaj cego, przed up ywem terminu sk adania ofert,
c) pismo nale y z  zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej

SIWZ oznaczaj c odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi by  za czony dokument, z którego wynika

prawo osoby podpisuj cej informacj  do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty bez otwierania

Ofert  z on  po terminie sk adania ofert Zamawiaj cy zwróci bez otwierania
po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdzia  16. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

1. Ofert  nale y z Zamawiaj cemu,  Urz d Miejski ul. eromskiego 27 68-120
owa  /pokój nr 14 – I pi tro /, w terminie do dnia 12.07.2010 roku, godz. 12:00.

2. ona oferta zostanie zarejestrowana (dzie , godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nast pi w Urz dzie Miejskim ,adres jak wy ej ,pokój nr 8 Urz du

Miejskiego dnia 12.07.2010 roku ,  godz. 12:15.
4. Wykonawcy mog  by  obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwieraj c oferty Zamawiaj cy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy

yli oferty, a tak e informacje dotycz ce cen oraz wiadczenie wykonawcy
dotycz ce trawy syntetycznej, jaka zostanie u ona na boisku pi karskim
(za cznik nr 5a do SIWZ).

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si  niezw ocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA – za  termin  z enia  oferty  przyjmuje  si  dat  i  godzin  wp ywu  oferty
do Zamawiaj cego.

Rozdzia  17.  Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okre li cen  oferty brutto, która stanowi  b dzie wynagrodzenie
rycza towe za realizacj  ca ego przedmiotu zamówienia, podaj c j  w zapisie
liczbowym i s ownie z dok adno ci  do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
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2. Cena oferty brutto jest cen  ostateczn  obejmuj  wszystkie koszty i sk adniki
zwi zane z realizacj  zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek
VAT, upusty, rabaty.

3. Je eli z ona oferta powodowa  b dzie powstanie obowi zku podatkowego
Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug w zakresie
dotycz cym wewn trz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy w celu oceny
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by
obowi zek wp aci  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Rozdzia  18.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

C
C

OB

NKC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilo  punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najni sza zaoferowana cena, spo ród wszystkich ofert nie podlegaj cych

odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna czna liczba punktów jak  mo e uzyska  Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdzia  19. Informacje o formalno ciach, jakie zostan  dope nione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiaj cy zawrze umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
wcze niej ni  8 dnia od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze
oferty.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e zosta  zawarta po up ywie terminu
zwi zania ofert , je eli Zamawiaj cy przeka e wykonawcom informacj   o wyborze
oferty przed up ywem terminu zwi zania ofert , a Wykonawca wyrazi zgod  na
zawarcie umowy na warunkach okre lonych w z onej ofercie.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca b dzie zobowi zany do wniesienia
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

Rozdzia  20. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiaj cy wymaga wniesienia przez
Wykonawc , zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

2.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana b dzie musia  wnie  zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10% ceny podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo na wnie  w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówie  publicznych.

4. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówie
publicznych.

5. Orygina  dokumentu potwierdzaj cego wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy musi by  dostarczony do Zamawiaj cego przed podpisaniem umowy.
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca zobowi zany b dzie wnie
przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego:

50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 Bank Spó dzielczy w I owej
z podaniem tytu u:
„zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, nr sprawy SSC.I-341/01/10

7. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu, za zgod  Wykonawcy, kwota wadium
mo e zosta  zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiaj cy zwróci kwot  stanowi ca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane.

9. Kwot  stanowi  30% wysoko ci zabezpieczenia Zamawiaj cy pozostawi na
zabezpieczenie roszcze  z tytu u gwarancji jako ci.

10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie pó niej ni  w 15 dniu po up ywie
okresu gwarancji jako ci na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po up ywie 36
miesi cy od daty odbioru ko cowego).

11. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Nale ytego Wykonania Umowy mia o inn  form
ni  pieni dz, wówczas Wykonawca, przed up ywem 30 dni od  wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane przedstawi nowy dokument
Zabezpieczenia Nale ytego Wykonania Umowy stanowi cy 30% warto ci
dotychczasowego Zabezpieczenia Nale ytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszaj cej warto  tego
Zabezpieczenia Nale ytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawc
wystawcy Zabezpieczenia Nale ytego Wykonania Umowy, Protokó u Odbioru
Ko cowego).

Rozdzia  21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zosta y w Za czniku Nr 9 do SIWZ.

Rozdzia  22. Inne informacje

Nie przewiduje si :
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdzia  23. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy
w toku post powania o udzielenie zamówienia.

1) rodki ochrony prawnej okre lone w VI dziale ustawy PZP przys uguj  wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia
przez zamawiaj cego przepisów niniejszej ustawy.

2) Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci
zamawiaj cego podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynno ci, do której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.

3) Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
a)  wyboru trybu negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki lub zapytania o

cen ;
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b)  opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;
c)  wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;
d)  odrzucenia oferty odwo uj cego.

4) Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci zamawiaj cego,
której zarzuca si  niezgodno  z przepisami ustawy, zawiera  zwi e przedstawienie
zarzutów, okre la danie oraz wskazywa  okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce
wniesienie odwo ania.

5) Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego
kwalifikowanego certyfikatu.

6) Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania zamawiaj cemu przed up ywem terminu do
wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed up ywem
tego terminu. Domniemywa si , i  zamawiaj cy móg  zapozna  si  z tre ci  odwo ania przed
up ywem terminu do jego wniesienia, je eli przes anie jego kopii nast pi o przed up ywem
terminu do jego wniesienia za pomoc  jednego ze sposobów okre lonych w art. 27 ust. 2. Art.
181 ustawy PZP
7) Wykonawca lub uczestnik konkursu mo e w terminie przewidzianym do wniesienia
odwo ania  poinformowa  zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci
podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on zobowi zany na podstawie
ustawy, na które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
8) W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji zamawiaj cy powtarza czynno
albo dokonuje czynno ci zaniechanej, informuj c o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynno ci.
9) Na czynno ci, o których mowa w ust. 2, nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem art.

180 ust. 2. Art. 182. 1 ustawy Pzp.
10) Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci

zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób
okre lony w art.27 ust.2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni –je eli zosta y przes ane w
inny sposób –w przypadku gdy warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

11) Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a je eli post powanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, tak e wobec postanowie  specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi si  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w
Biuletynie Zamówie  Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej – je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

12) Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi
si  w przypadku zamówie , których warto  jest mniejsza ni  kwoty okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi
wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

13) Je eli zamawiaj cy nie opublikowa  og oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowi zku nie przes  wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosi  wykonawcy do z enia oferty w ramach dynamicznego
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo anie wnosi si  nie pó niej ni  w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu zamówienia, a
w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej

ki albo zapytania o cen  – og oszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
b)  6 miesi cy od dnia zawarcia umowy, je eli zamawiaj cy:
- nie opublikowa  w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu

zamówienia; albo
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- opublikowa  w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
og oszenia albo zamówienia z wolnej r ki;

c) 1 miesi ca od dnia zawarcia umowy, je eli zamawiaj cy:
-  nie zamie ci  w Biuletynie Zamówie  Publicznych og oszenia o udzieleniu zamówienia;

albo
- zamie ci  w Biuletynie Zamówie  Publicznych og oszenie o udzieleniu zamówienia, które

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia,
zamówienia z wolnej r ki albo zapytania o cen .

14) W przypadku wniesienia odwo ania wobec tre ci og oszenia o zamówieniu lub
postanowie  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiaj cy mo e przed
termin sk adania ofert lub termin sk adania wniosków.

15) W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu
zwi zania ofert  ulega zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb  orzeczenia.

Rozdzia  24.  Za czniki do SIWZ
Za cznik Nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Za cznik Nr 2 Szczegó owe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

budowlanych
Za cznik Nr 3 Dokumentacja  projektowa
Za cznik Nr 4 Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe.
Za cznik Nr 5 Wykaz wykonanych w ci gu ostatnich pi ciu lat robót budowlanych
Za cznik Nr 6 wiadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo

zamówie  publicznych
Za cznik Nr 7 wiadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówie

publicznych
Za cznik Nr 8 Wzór oferty
Za cznik Nr 9 Istotne postanowienia umowy
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Za cznik Nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
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Za cznik Nr 2 do SIWZ Szczegó owe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych
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Za cznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja Projektowa
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Za cznik Nr 4 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT
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Za cznik Nr 5 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca

  ………………………………….

Wykaz wykonanych w ci gu ostatnich pi ciu lat robót budowlanych
polegaj cych na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1),

w tym: jednego boiska pi karskiego z nawierzchni  z trawy syntetycznej
i jednego boiska z nawierzchni  poliuretanow ,

z podaniem ich warto ci, dat wykonania oraz odbiorców

Lp. Przedmiot
zamówienia

Ca kowita
warto   brutto

roboty
budowlanej

w PLN

Termin  realizacji Nazwa
Zleceniodawcy

Data
rozpocz cia

Data
zako czenia

1. Boisko pi karskie
z nawierzchni  ze
sztucznej trawy
o pow. …………

2. Boisko z
nawierzchni
poliuretanow
o pow. …………

Do niniejszego wykazu do czono dokumenty potwierdzaj ce, e wy ej wymienione
roboty budowlane zosta y wykonane nale ycie.

......................., dn. ……………../2010r               ...................................................
Podpis osób uprawnionych do sk adania o wiadcze
woli w imieniu Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki

Piecz  Wykonawcy
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Za cznik Nr 6 do SIWZ WIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O
SPE NIENIU WARUNKÓW UDZIA U OKRE LONYCH
ART.  22  UST.  1  pkt  1  -  3  USTAWY -  PRAWO ZAMÓWIE
PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………………………..

wiadczenie 1

Sk adaj c ofert  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na  „Budowa kompleksu sportowego „ Moje boisko –
Orlik 2012” przy ul. Piaskowej w I owej” wiadczam/my e zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt
1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz.U.2007.223.1655):

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ,

2) Posiadam/my niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja   techniczny, a tak e
dysponuj /my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

lub
2) Posiadam/my niezb dn  wiedz  i do wiadczenie i b dziemy dysponowali potencja em

 technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego
za czamy pisemne o wiadczenie podmiotu, który zobowi zuje si  udost pni  nam
wymagany potencja  techniczny i osoby 2;

3) Znajduj /my si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia,

........................., dn. ......................... ........................................................
Podpis osób uprawnionych do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy
oraz piecz tka / piecz tk/

1 Podpisuje ka dy wykonawca sk adaj cy ofert . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o
zamówienie powy szy dokument podpisuj  wszyscy cz onkowie konsorcjum lub Pe nomocnik w imieniu
ca ego konsorcjum.

2 tre  punktu 2) nale y zawrze  w o wiadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym
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Za cznik Nr 7 do SIWZ WIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE
ART. 22 UST. 1 pkt 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIE
PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy…………..

wiadczenie 3

Sk adaj c ofert  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na   „BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ MOJE
BOISKO – ORLIK 2012” PRZY UL. PIASKOWEJ   W I OWEJ”, o wiadczam/my e zgodnie
z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych
(Dz.U.2007.223.1655)  :

nie podlegam/my wykluczeniu z post powania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówie  publicznych.

.........................., dn……………….2010                     ....................................................
Podpis osób uprawnionych do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy
oraz piecz tka / piecz tki/

3 Podpisuje ka dy wykonawca sk adaj cy ofert .  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych
si  o zamówienie powy szy dokument sk ada ka dy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej
firmy.



                                                                                                                             Zamawiaj cy:  Gmina I owa
                                                                            Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych
                                                                                                                      Sygnatura akt: SSC.I-341/01/10

--------------------------------------------
Strona 24

Za cznik Nr 8 do SIWZ WZÓR OFERTY

                                                                                          Zamawiaj cy: GMINA I OWA
ul. eromskiego 27
68-120 I OWA

OFERTA

Odpowiadaj c na og oszenie o przetargu nieograniczonym na

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ MOJE BOISKO – ORLIK 2012 ” PRZY UL.
PIASKOWEJ  W I OWEJ

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cen :

CENA OFERTOWA (brutto)  _____________ , _ _   PLN
ownie z otych: ........................................................................................................................

cena zawiera podatek VAT, w wysoko ci ….%, co stanowi ……………….… z .
Cena ofertowa zawiera:
warto  robót …………………………z .
warto  powykonawczych pomiarów geodezyjnych ………………………………..z .
warto  przeprowadzonych bada  polowych gotowych nawierzchni boisk ……………..….z .

1. wiadczamy, e:
1) Zobowi zujemy si  wykona  zamówienie w terminie 12 tygodni od dnia

protokolarnego przekazania terenu budowy;
2) na wykonane roboty i zastosowane materia y udzielamy zgodnie z warunkami

podanymi w SIWZ;
3) zapoznali my si  z warunkami podanymi przez Zamawiaj cego w SIWZ

i nie wnosimy do nich adnych zastrze ,
4) uzyskali my wszelkie niezb dne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamówienia.
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiaj cego,
6) uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez 30 dni od dnia up ywu terminu

sk adania ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzy  wykonanie nast puj cych cz ci

zamówienia:
a) …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…..
b) …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……
c) .………………………………………………………………………………

3. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowi zujemy   si    do   zawarcia
umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego;

4. Oferta zosta a z ona na …………………….. stronach
5. Do oferty do czono nast puj ce dokumenty:

wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu -
Z cznik Nr 6 oraz Za cznik Nr 7

Piecz  Wykonawcy
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Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia alno ci gospodarczej
Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego,
Aktualne za wiadczenie oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Za cznik Nr 5
Dokumenty potwierdzaj ce posiadanie uprawnie  budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi przez wskazane osoby oraz za wiadczenia, wydane przez

ciw  izb  samorz du zawodowego (Okr gow  Izb  In ynierów Budownictwa),
potwierdzaj ce wpis danej osoby na list  cz onków w ciwej izby.
Polis  / inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno ci cywilnej
Szczegó owy kosztorys ofertowy
Karty techniczne oferowanych nawierzchni
Atesty PZH oferowanych nawierzchni
Autoryzacje producentów oferowanych nawierzchni wystawione dla Wykonawcy na
realizowan  inwestycj  wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji
Certyfikat lub deklaracja zgodno ci z norm  PN-EN 14877, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki bada  specjalistycznego
laboratorium potwierdzaj ce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub
dokument równowa ny (dla nawierzchni poliuretanowej)
Certyfikat lub deklaracja zgodno ci z norm  PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki bada  specjalistycznego
laboratorium potwierdzaj ce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub
dokument równowa ny ( dla nawierzchni z trawy syntetycznej)
Pe nomocnictwo do z enia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w
post powaniu – je eli dotyczy

Nazwa i adres WYKONAWCY :
......................................................................................................................................................
...........................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiaj cy powinien przesy  ewentualn  korespondencj :
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj cym:
................................................................................. numer telefonu: (…..) ………………
Numer faksu: (…..) ……………………
e-mail             ..........................................

............................, dn............................ 2010r. ...............................................
Podpis osób uprawnionych do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy
oraz piecz tka / piecz tki



Zamawiaj cy:  Gmina I owa
Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych

Sygnatura akt: SSC.I-341/01/10

--------------------------------------------
Strona 26

Za cznik nr 9 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA ( PROJEKT ) NR : …………

pomi dzy:
………………………………………………………………………………………………..
…………………………….REGON ………, NIP …….. zwan  dalej Zamawiaj cym,

reprezentowan  przez:

1. …………………………………..
2. …………………………………..

a
…………………………………………………………………………….. zarejestrowanym
w …………………………………………..………………………. , reprezentowanym przez:

1………………………………………….
2………………………………………….

zwanym dalej Wykonawc  zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci:

§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ MOJE BOISKO – ORLIK 2012 ” PRZY UL.
PIASKOWEJ W I OWEJ

  zgodnie  z  wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego i zasadami wiedzy
technicznej , na warunkach wskazanych w ofercie stanowi cej za cznik nr 1 do umowy.
2. Szczegó owy zakres robót opisany zosta  w SIWZ,  w tym dokumentacji projektowej,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacj

projektow , zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowi zuj cymi
przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiaj cemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2
Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpocz cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si  z dniem
protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

2. Termin zako czenia robót b cych przedmiotem umowy nast pi nie pó niej ni 12
tygodni licz c od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.
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3. Termin realizacji mo e ulec przed eniu nie d ej ni  do 30.11.2010 r. w zwi zku z
planowanym usuni ciem kolizji sieci energetycznej SN, polegaj cej na usuni ciu s upa
redniego napi cia znajduj cego si  na projektowanym terenie boiska pi karskiego.

      Realizacja kolizji zostanie wykonana przy udziale Wykonawcy przez ENEA S.A.
      Zak ad Energetyczny w arach.

§ 3
Obowi zki zamawiaj cego

1. Do obowi zków Zamawiaj cego nale y:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz

z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni licz c od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nale ytego wykonania;
5) Terminowa zap ata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowi zków Wykonawcy nale y:
1) Przej cie terenu robót od Zamawiaj cego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na w asny koszt;
4) Wykonania przedmiotu umowy z materia ów odpowiadaj cych wymaganiom

okre lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pó niejszymi zmianami), okazania, na ka de

danie Zamawiaj cego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów
zgodno ci z polsk  norm  lub aprobat  techniczn  ka dego u ywanego na budowie
wyrobu;

5) Zapewnienia na w asny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, cznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzaj cy odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikaj cych
z nast puj cych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

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

zmianami),
Powo ane przepisy prawne Wykonawca zobowi zuje si  stosowa  z uwzgl dnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pe nej odpowiedzialno ci za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochron
p.po  i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powsta e w trakcie
trwania robót na terenie przyj tym od Zamawiaj cego lub maj cych zwi zek
z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
wiadczenia, e roboty uko czone przez niego s  ca kowicie zgodne z umow  i

odpowiadaj  potrzebom, dla których s  przewidziane wed ug umowy;
9) Ponoszenia pe nej odpowiedzialno ci za stosowanie i bezpiecze stwo wszelkich

dzia  prowadzonych na terenie robót i poza nim, a zwi zanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pe nej odpowiedzialno ci za szkody oraz nast pstwa nieszcz liwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powsta e w zwi zku z prowadzonymi
robotami, w tym tak e ruchem pojazdów;
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11) Dostarczanie niezb dnych dokumentów potwierdzaj cych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materia ów i urz dze  w tym np. wyników oraz
protoko ów bada , sprawozda  i prób dotycz cych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urz dze  i obiektów na terenie robót i w jej bezpo rednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

13) Dbanie o porz dek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w nale ytym
stanie i porz dku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14) Uporz dkowanie terenu budowy po zako czeniu robót, zaplecza budowy, jak równie
terenów s siaduj cych zaj tych lub u ytkowanych przez Wykonawc  w tym
dokonania na w asny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru ko cowego kompletu
protoko ów niezb dnych przy odbiorze;

16) Usuni cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie d szym ni  termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuni cia.

17) Ponoszenie wy cznej odpowiedzialno ci za wszelkie szkody b ce nast pstwem
niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowi zuje si  pokry  w pe nej wysoko ci.

18) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, wa nych nie pó niej ni  od daty podpisania
umowy do czasu odbioru ko cowego obejmuj cych:

1) Ubezpieczenie w pe nym zakresie od odpowiedzialno ci cywilnej kontraktowej
w zwi zku z realizacj  niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej w asno ci spowodowanego dzia aniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysoko ci, co najmniej
warto ci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pe nym zakresie od odpowiedzialno ci cywilnej deliktowej
z tytu u prowadzonej dzia alno ci wobec powierzonego mienia i osób trzecich
od zniszczenia wszelkiej w asno ci spowodowanego dzia aniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polis  OC na sum  ubezpieczenia równ ,
co najmniej warto ci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu kopie
ww. polis ubezpieczeniowych.

19) Niezw oczne informowanie Zamawiaj cego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno ciach, które mog  wp yn  na jako  robót
lub termin zako czenia robót.

20) Przestrzeganie zasad bezpiecze stwa, BHP, p.po .

§ 4

Obowi zki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowi zany jest zapewni  wykonanie i kierowanie robotami obj tymi

umow  przez osoby posiadaj ce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowi zuje si  wyznaczy  do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.
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3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by  uzasadniona przez Wykonawc  na pi mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy zaakceptuje tak  zmian  w terminie
7 dni od daty przed enia propozycji wy cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do wiadczenie
wskazanych osób b  spe nia  warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

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

5. Kierownik budowy (robót) zobowi zany jest do prowadzenia dziennika budowy.
6. Kierownik budowy (robót) dzia  b dzie w granicach umocowania okre lonego

w ustawie Prawo budowlane.

§ 5
Wynagrodzenie i zap ata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaj
wynagrodzenie rycza towe w wysoko ci  ……………………. z otych ( ownie z otych:
............................................................................................) Wynagrodzenie obejmuje
podatek VAT, w kwocie ................………………….. z otych.

2. Wynagrodzenie rycza towe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwi zane
z realizacj  robót obj tych dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn
wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytu u oszacowania wszelkich
kosztów zwi zanych z realizacj  przedmiotu umowy, a tak e oddzia ywania innych
czynników maj cych lub mog cych mie  wp yw na koszty

3. Niedoszacowanie, pomini cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie
mo e by  podstaw  do dania zmiany wynagrodzenia rycza towego  okre lonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

5. Po ca kowitym zako czeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktur
ko cow . Podstaw  wystawienia faktury ko cowej b dzie protokó  odbioru ko cowego
oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kosztorysy powykonawcze.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawid owo zostanie zwrócona Wykonawcy.
7. atno ci b  dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawc  rachunek bankowy,

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj cego faktury wraz
z zatwierdzonym protoko em odbioru robót.

8.  Za dzie  zap aty uwa a si  dzie  obci enia rachunku Zamawiaj cego.
9. Za nieterminowe p atno ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy  odsetki ustawowe.
10. Wykonawca nie mo e dokona  przelewu przys uguj cych mu na podstawie niniejszej

umowy wierzytelno ci na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej bez zgody
Zamawiaj cego.

§ 6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaj , e b  stosowane nast puj ce rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
2) Odbiór ko cowy.



Zamawiaj cy:  Gmina I owa
Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych

Sygnatura akt: SSC.I-341/01/10

--------------------------------------------
Strona 30

2. Odbiory  robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, dokonywane b  przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zg asza  gotowo  do odbiorów, o których
mowa wy ej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru ko cowego, pisemnie
bezpo rednio w siedzibie Zamawiaj cego.

4. Podstaw  zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego, b dzie
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Wraz ze zg oszeniem do odbioru ko cowego Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu
nast puj ce dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacj  powykonawcz , opisan  i skompletowan  w dwóch egzemplarzach,
3) Wymagane dokumenty, protoko y i za wiadczenia z przeprowadzonych prób

i sprawdze , instrukcje u ytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) wiadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow , obowi zuj cymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzaj ce, e wbudowane wyroby budowlane s
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robót).

6) Wyniki bada  polowych gotowych nawierzchni sportowych na  zgodno  z
parametrami polskich norm PN-14877:2008 (nawierzchnie poliuretanowe) i PN-
15330:1:2008 (nawierzchnie ze sztucznej trawy).

6. Zamawiaj cy wyznaczy i rozpocznie czynno ci odbioru ko cowego w terminie do 14 dni
od daty zawiadomienia go o osi gni ciu gotowo ci do odbioru ko cowego.

7. Zamawiaj cy zobowi zany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
ko cowego, w terminie 14 dni od dnia rozpocz cia tego odbioru.

8. Za dat  wykonania przez Wykonawc  zobowi zania wynikaj cego z niniejszej Umowy,
uznaje si  dat  odbioru, stwierdzon  w protokole odbioru ko cowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiaj cy mo e
odmówi  odbioru do czasu ich usuni cia a Wykonawca usunie je na w asny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

10. W razie nie usuni cia w ustalonym terminie przez Wykonawc  wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym, w okresie gwarancji oraz przy przegl dzie
gwarancyjnym, Zamawiaj cy jest upowa niony do ich usuni cia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaj , e przed zawarciem umowy Wykonawca wniós  zabezpieczenie

nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... z  ( ownie z otych
..........................................) w formie  ......................................................………………….

2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w nast puj cych terminach:
1) 70% wysoko ci zabezpieczenia – w ci gu 30 dni od dnia podpisania protoko u

odbioru ko cowego,
2) 30% wysoko ci zabezpieczenia – w ci gu 15 dni od up ywu okresu r kojmi za wady

lub gwarancji jako ci.
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3. Zamawiaj cy wstrzyma si  ze zwrotem cz ci zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usun
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wyd eniu o czas potrzebny na usuni cie wad.

§ 8
Kary umowne

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:
a) Za zw ok  w zako czeniu wykonywania przedmiotu umowy –

w wysoko ci 0,02% wynagrodzenia brutto, okre lonego w §5 ust. 1 za ka dy dzie
zw oki (termin zako czenia robót okre lono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opó nienie w usuni ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r kojmi –
w wysoko ci 0,02% wynagrodzenia brutto, okre lonego w §5 ust. 1 za ka dy dzie
opó nienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni cie wad,

c) Za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy –
w wysoko ci 5% wynagrodzenia brutto, okre lonego w §5 ust. 1,

2. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kary umowne za odst pienie od umowy z przyczyn
zale nych od Zamawiaj cego w wysoko ci 5% wynagrodzenia brutto, okre lonego w §5
ust. 1.

3. Strony zastrzegaj  sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile warto
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysoko  kar umownych.

4. Wykonawca nie mo e zbywa  na rzecz osób trzecich wierzytelno ci powsta ych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9
Umowne prawo odst pienia od umowy

1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwa  z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy realizacj

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa d ej ni  30 dni,
2) Wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y

w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy
– odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od
powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku
Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania
cz ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz  umow  w sposób niezgodny
z niniejsz  umow , dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiaj cego

2. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy:
1) Nie wywi zuje si  z obowi zku zap aty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

w terminie 1 miesi ca od up ywu terminu zap aty, okre lonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania

protoko u odbioru,
3) Zawiadomi Wykonawc , i  wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczno ci nie b dzie móg  spe ni  swoich zobowi za  umownych wobec
Wykonawcy.
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3. Odst pienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nast pi  w formie pisemnej
pod rygorem niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

4. W wypadku odst pienia od umowy Wykonawc  oraz Zamawiaj cego obci aj
nast puj ce obowi zki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z której to winy nast pi o odst pienie od umowy,

2) Wykonawca zg osi do dokonania przez Zamawiaj cego odbioru robót
przerwanych, je eli odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada,

3)  w  terminie  10  dni  od  daty  zg oszenia,  o  którym  mowa  w  pkt  2)  powy ej,
Wykonawca przy udziale Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem warto ci wykonanych robót
wed ug stanu na dzie  odst pienia; protokó  inwentaryzacji robót w toku stanowi

dzie podstaw  do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc ,

4)  Zamawiaj cy w razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowi zany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz
przej cia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odst pienia oraz
do zap aty wynagrodzenia za roboty, które zosta y wykonane do dnia odst pienia.

5. Je eli Wykonawca b dzie wykonywa  przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umow  Zamawiaj cy mo e wezwa  go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy  mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym up ywie
wyznaczonego terminu Zamawiaj cy mo e od umowy odst pi , powierzy  poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca mo e powierzy , zgodnie z ofert  Wykonawcy, wykonanie cz ci robót lub
us ug podwykonawcom pod warunkiem, e posiadaj  oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca si  z wnioskiem do Zamawiaj cego o wyra enie zgody na
podwykonawc , który b dzie uczestniczy  w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umow  lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomi dzy Wykonawc  a podwykonawc  powinien w szczególno ci zastrzega
spe nienie przez podwykonawc  wymaga  zwi zanych z gwarancj  i r kojmi .

3. Zamawiaj cy mo e za da  od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzaj cych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiaj cy wyznacza termin na
dostarczenie powy szych dokumentów, termin ten jednak nie mo e by  krótszy ni
3 dni.

4. Zamawiaj cy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku mo e zg osi  sprzeciw lub
zastrze enia i da  zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Je eli Zamawiaj cy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawc  umowy
z podwykonawc  lub jej projektu wraz z cz ci  dokumentacji dotycz  wykonania
robót okre lonych w umowie lub projekcie, nie zg osi na pi mie sprzeciwu lub
zastrze , uwa a si , e wyrazi  zgod  na zawarcie umowy.

6. Umowa pomi dzy Wykonawc  a podwykonawc  powinna by  zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewa no ci.
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7. W przypadku powierzenia przez Wykonawc  realizacji Robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowi zany do dokonania we w asnym zakresie zap aty
wynagrodzenia nale nego Podwykonawcy z zachowaniem terminów p atno ci
okre lonych w umowie z Podwykonawc .

8. Je eli w terminie okre lonym w umowie z Podwykonawc  Wykonawca nie dokona
w ca ci lub w cz ci zap aty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci
si  z daniem zap aty tego wynagrodzenia bezpo rednio przez Zamawiaj cego na
podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadno  takiego dania faktur
zaakceptowan  przez Wykonawc  i dokumentami potwierdzaj cymi wykonanie i odbiór
fakturowanych robót, Zamawiaj cy zap aci na rzecz Podwykonawcy kwot  b
przedmiotem jego dania.

9. Zamawiaj cy dokona potr cenia powy szej kwoty z kolejnej p atno ci przys uguj cej
Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawc  umowy z dalszym podwykonawc  jest wymagana
zgoda Zamawiaj cego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno ci za
wykonanie obowi zków wynikaj cych z umowy i obowi zuj cych przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za dzia ania i zaniechania podwykonawców jak za w asne.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytu u r kojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji jako ci wykonania przedmiotu umowy na

okres 60 miesi cy od dnia odbioru ko cowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zuje si  do bezp atnego usuni cia wad i usterek

w terminie 7 dni licz c od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiaj cego. Okres gwarancji zostanie przed ony o czas naprawy.

3. Wady, które wyst pi y w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiaj cego,
Wykonawca usunie w ci gu 7 dni roboczych od daty otrzymania zg oszenia.

4. Zamawiaj cy ma prawo dochodzi  uprawnie  z tytu u r kojmi za wady, niezale nie od
uprawnie  wynikaj cych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równie  po okresie
kojmi, je eli Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc  o wadzie przed up ywem okresu
kojmi.

6. Je eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiaj cego na ich usuni cie, to Zamawiaj cy mo e zleci  usuni cie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad b  pokrywane
w pierwszej kolejno ci z zatrzymanej kwoty b cej zabezpieczeniem nale ytego
wykonania umowy.

§ 12

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci niniejszej umowy, wymagaj  aneksu

sporz dzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
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2. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca mo e da  wy cznie wynagrodzenia
nale nego z tytu u wykonania cz ci umowy.

3. W wypadku odst pienia od umowy, Wykonawc  oraz Zamawiaj cego obci aj
nast puj ce obowi zki szczegó owe:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z której to winy nast pi o odst pienie od umowy,

b. Wykonawca zg osi do dokonania przez Zamawiaj cego odbioru robót przerwanych, je eli
odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

c.  w terminie 10 dni od daty zg oszenia, o którym mowa w pkt b) powy ej, Wykonawca
przy udziale Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem warto ci wykonanych robót wed ug stanu na dzie  odst pienia;
protokó  inwentaryzacji robót w toku stanowi  b dzie podstaw  do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawc ,

d.  Zamawiaj cy w razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowi zany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przej cia od
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odst pienia oraz do zap aty
wynagrodzenia za roboty, które zosta y wykonane do dnia odst pienia.

5. Je eli Wykonawca b dzie wykonywa  przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umow  Zamawiaj cy mo e wezwa  go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy  mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym up ywie
wyznaczonego terminu Zamawiaj cy mo e od umowy odst pi , powierzy  poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 13
Postanowienia ko cowe

1.Wszelkie spory, mog ce wynikn  z tytu u niniejszej umowy, b  rozstrzygane przez s d
ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj cego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówie  publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz.1118 z pó niejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa
zamówie  publicznych nie stanowi  inaczej.

§ 14
Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla ka dej ze stron.

Integraln  cz  umowy stanowi  za czniki:
1) Oferta Wykonawcy – za cznik nr 1,

2) SIWZ,  w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych - za cznik nr 2,3.


