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Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców

1.

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

2.

Definicje i skróty

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
- Podmiot
uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
wspólny
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz.2164 z późn. zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
-

Postępowanie

uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

-

Dostawa

Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w
szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu,
dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

-

u.p.z.p.

uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

-

Wykonawcę

uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego
Dokumentacja Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
przetargowa
wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzona zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p
oraz pozostałe dokumenty niezbędne i wymagane, zgodnie z u.p.z.p.,
do przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców robót

3.

Tryb udzielania zamówienia

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.)
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 209.000 euro.
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3) Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
b) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254)
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)
e) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz.380, z późn. zm.)
4) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZ.2710.5.2017 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.

4.

Opis przedmiotu zamówienia

1)

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw

2)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń zabawowych na istniejących placach
zabaw na terenie miasta i gminy Lubsko, w szczególności:
Wykaz urządzeń w miejscowościach :
Lutol - Huśtawka 2 osobowa (1 szt.), Zestaw sprawnościowy/gimnastyczny (1 szt.),
Osiek - Sprężynowiec-bujak pojedynczy (1 szt.), Huśtawka wagowa/ważka (1 szt.)
Stara Woda - Karuzela tarczowa z siedziskiem i kierownicą (1 szt.)
Chełm Żarski - Karuzela tarczowa z siedziskiem i kierownicą (1 szt.)
Lubsko ul. L. Staffa - Sprężynowiec-bujak pojedynczy (2 szt.), Tablica dwustronna do
malowania kredą (1 szt.), Huśtawka wieloosobowa (1 szt.), Zestaw zabawowy (1 szt.),
Zestaw sprawnościowy/gimnastyczny (1 szt.), Urządzenie uzupełniające (np. auto) (1
szt.), Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownicą (1 szt.), Linarium w kształcie
piramidy (1 szt.)
Przedmiot zamówienia umożliwia korzystanie z obiektu przez wszystkich użytkowników,
w tym osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem osób o ograniczeniach ruchowych
skutkujących poruszaniem się wyłącznie na wózku inwalidzkim).
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Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:
Wszystkie zainstalowane w ramach realizacji urządzenia muszą spełniać następujące
warunki:
- posiadać minimum trzyletnią gwarancję,
- posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce,
śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).
- posiadać odpowiednie certyfikaty za zgodność z normą PN-EN-1176 (dotyczy
urządzeń zabawowych)
Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty kart technicznych
wszystkich urządzeń zabawowych. Materiały te muszą zawierać minimum dane
dotyczące technologii i materiału, z którego są wykonane urządzenia, sposobu
montażu w gruncie (fundamentowania) oraz zwymiarowane rysunki techniczne
dla urządzeń o określonych w SIWZ wymiarach. Zamawiający oceni i porówna
jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom technicznym i funkcjonalności
opisanych w SIWZ.
Szczegółowy opis i inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
przedstawione zostały w Części III niniejszej SIWZ.

5.

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.

Umowa ramowa, zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt.6

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje możliwość
udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

7.

Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

9.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
9.1 nie podlegają wykluczeniu,
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9.2 spełniają następujące warunki dotyczące:
9.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
9.2.2.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
9.2.3
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 dostawy urządzeń zabawowych na
place zabaw o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda.
W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej
walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu
średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji
rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
9.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 9.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
9.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt
9.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust 5 pkt 1 ustawy
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

7

Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.
9.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt. 9.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca
samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
9.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
9.8.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 9.2,
9.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art.
24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy,
9.8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
10.1

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w punkcie 9 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą
złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
10.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 2 i 3 do SIWZ IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
10.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
10.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1.1.
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10.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1 i 9.5.4 SIWZ
- jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
10.1.5 dowód wniesienia wadium.
10.1.6 karty techniczne wszystkich urządzeń zabawowych.
10.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
10.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy– sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW
10.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.10.3:
1) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w pkt.10.4.1. ppkt. 1, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. 10.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.2. stosuje się.
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10.5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
10.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.10.3. pkt 1, składa dokument, o
którym mowa w pkt. 10.4.1. ppkt.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
10.7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
10.8. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego.
10.9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniami na język polski.
10.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w punkcie 9 lub 10.3 pkt 1 SIWZ IDW w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym
wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
10.12. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg
podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za
zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te
powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej
(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji,
którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na
podstawie pełnomocnictwa.
10.13. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w
sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie
podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
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11. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z
Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą

11.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie
10 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
11.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać
się numerem sprawy określonym w SIWZ.
11.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Lubsko, pl. Wolności
1, 68-300 Lubsko, Referat ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji.
11.4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
Wykonawcę
iposzwa@lubsko.pl , a faksem na nr (68) 457 62 70.
11.5 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
11.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
11.7 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert , Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
11.8 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w punkcie 11.7 niniejszej SiWZ.
11.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11.10 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11.11 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z
Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Pani Iwona Poszwa
2) w kwestiach merytorycznych – Pani Marta Słowińska – kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt -zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z
nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

12. Wadium
12.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych)
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12.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm..
12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy zamawiającego:
PKO Bank Polski S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.
12.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
12.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i
płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z
obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia… - do dnia…..",
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji
klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich .
12.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poręczenia).
12.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
13.1 Informacje ogólne
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego
Faktury dokumentujące
wystawiane w PLN.

wykonanie

przedmiotu

niniejszego

zamówienia

będą

15. Opis sposobu przygotowania oferty
15.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
15.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
15.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
15.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
15.5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez wykonawcę.
15.6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
15.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub
wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
15.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w
języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
15.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
15.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
15.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana
lub parafowana przez wykonawcę.
15.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę
klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11
pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były
trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
15.13 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poręczenia)
e) karty techniczne wszystkich urządzeń zabawowych
15.14 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert.
15.15 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
b) Gmina Lubsko
Pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
OFERTA w postępowaniu na:

Dostawa urządzeń zabawowych w Lubsku,
Lutolu, Osieku, Starej Wodzie
i Chełmie Żarskim, Gmina Lubsko
Nie otwierać przed dniem 08.05.2017 r. godz. 10:30

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
16.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
16.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
16.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej
www.bip.lubsko.pl
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16.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie
internetowej www.bip.lubsko.pl
16.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie zamawiającego.

17. Składanie i otwarcie ofert
17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Lubsku.
17.2 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Punkcie 10 SIWZ IDW należy
złożyć w terminie do dnia 08.05.2017 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w
Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko w Punkcie Obsługi Interesantów, parter.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 17.1, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.
17.3 Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 17.2,
należy uwzględnić fakt objęcia budynku, w którym należy złożyć ofertę, systemem
kontroli dostępu.
17.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2017 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejski w
Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, 68-300 Lubsko, pokój nr 35, II piętro.
17.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w
pkt 15.15 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA".
17.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
17.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
17.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie
internetowej www.bip.lubsko.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach
17.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 17.2, zostaną niezwłocznie
zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.

18. Termin związania ofertą
18.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

19. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca określi cenę oferty, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
3) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmienić.
4) Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny.
5) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu
oceny takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w części II niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

20. Kryteria oceny ofert
20.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium I
Kryterium II

Cena
Gwarancja

60%
40%

Kryterium I Cena (C) - 60 punktów
W kryterium liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona
zgodnie
z poniższym wzorem:
Cmax - Co
----------------------- x 60 pkt = ilość punktów dla ocenianej oferty
Cmax - Cmin
gdzie:
16
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Co – cena oferty ocenianej
Cmin – cena minimalna spośród cen wszystkich złożonych ofert
Cmax – cena maksymalna spośród cen wszystkich złożonych ofert
Kryterium II Gwarancja (G) – 40 pkt
W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji na
zamontowane urządzenia. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert
będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
G o – G min
------------------------- x 40 pkt = ilość punktów dla danej oferty
G max – G min
gdzie:
Go – gwarancja oferty ocenianej
Gmin – gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego (36 miesięcy)
Gmax – gwarancja maksymalna punktowana przez Zamawiającego (60 miesięcy)
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku
zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp). Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za
zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji
dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca poda termin w niepełnych miesiącach, Zamawiający w celu
obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w dół do pełnych miesięcy (np. przy
zaoferowanym terminie 36,5 miesiąca do obliczenia punktów przyjętych będzie 36
miesięcy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje zróżnicowaną gwarancję dla
poszczególnych elementów zamówienia, do obliczenia punktów Zamawiający
przyjmie najniższą zaoferowaną gwarancję.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca
sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.
Każda oferta nieodrzucona złożona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych
w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę
punktów S obliczonych wg wzoru opisanego powyżej. Oceny dokonywać będą
członkowie komisji przetargowej.
20.3 W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają
doliczyć podatek VAT w wysokości wg. stawki obowiązującej w dniu składania ofert.
Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na postawie odrębnych
przepisów nie są zobowiązani do uiszczania VAT na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, winni w Formularzu Oferty podać cenę z zerową stawką VAT. W takim
przypadku Zamawiający – dla potrzeb oceny i porównania ofert – doliczy do ceny
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ofertowej podatek od towarów i usług [VAT] w wysokości stawki obowiązującej w dniu
składania ofert na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Podatek VAT płacony będzie w kwotach należnych, zgodnie z przepisami prawa
polskiego dotyczącymi stawek VAT na dzień wystawienia faktury.

21. Badanie ofert.
21.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
21.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części
składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów
dotyczących wyliczenia ceny.
21.3 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
21.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

22. Udzielenie zamówienia
22.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
22.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie
internetowej www.bip.lubsko.pl
22.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94
ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego.

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy
23.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
23.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
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przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.

24.Postanowienia umowy
24.1

24.2
24.3
24.4
24.5
24.6

24.7

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość
wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w
art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych.
Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia usługi określony w
SIWZ.
Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym
porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym
we wzorze umowy jako Część II niniejszej SIWZ.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp:
a). utrata mocy aktów prawnych lub ich zmiana przywołanych w treści SIWZ
i umowy,
b). zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną
umowy,
c). zmiana nr rachunku bankowego,
d). zmiana danych teleadresowych.
Przewiduje się również możliwość zmiany umowy na korzyść
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności nie przewidzianych
uprzednio.

24.8

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek
zaistnienia ww. okoliczności Strona, która poweźmie o nich wiadomość
zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
poinformować o tym pisemnie drugą Stronę.
24.9
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
24.10 Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy
poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej;
propozycja zmiany powinna zawierać:
a)
opis zmiany,
b)
uzasadnienie zmiany,
c)
koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
24.11 Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej.
24.12 Jeżeli Wykonawca, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi
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wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, przed
podpisaniem umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z
postanowieniem art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks
spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1578, z późn. zm.) lub
wypis/odpis umowy spółki zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
24.13 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II
niniejszej SIWZ.

25. Środki ochrony prawnej
25.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
25.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

26. Informacje uzupełniające
26.1 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26.2 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych;
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
26.3 Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
26.4 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot;
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. Wykaz wzorów załączników do niniejszej IDW
Wzorami załączonymi do niniejszej IDW są następujące dokumenty:
l.p.
Oznaczenie
Nazwa Załącznika
Załącznika
1. Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
2. Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek
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4.

Załącznik nr 4

5.
6.

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

wykluczenia z postepowania
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy
kapitałowej
Wzór wykazu wykonanych dostaw
Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowych na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy)

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14
niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany
wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać
treści załączników.
Oferta Wykonawcy ma być zgodna z treścią SIWZ, w szczególności z Instrukcją dla
Wykonawców. Kompletna Oferta, ma zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia
wynikające z treści IDW.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
p.n.: Dostawa

urządzeń zabawowych w Lubsku, Lutolu,
Osieku, Starej Wodzie
i Chełmie Żarskim, Gmina Lubsko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.5.2017

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
Wykonawca/nazwa firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
adres Wykonawcy/firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..
kod, miejscowość, ulica, województwo
Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X)
TAK
NIE
Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41):
Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów
i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
za cenę brutto: ...................................................................... zł, w tym uwzględniono podatek VAT.
Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wynika z poniższej tabeli:
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Ilość

Obiekt

Wartość
Cena
brutto
[zł]
jednostkowa
brutto [zł] (ilość x cena
jednostkowa)

1. Lutol
Huśtawka dwuosobowa
Zestaw sprawnościowy/gimnastyczny

1 szt.
1 szt.

Sprężynowiec-bujak pojedynczy

1 szt.

Huśtawka wagowa/ważka

1 szt.

Karuzela tarczowa z siedziskiem i kierownicą

1 szt.

2. Osiek

3. Stara Woda

4. Chełm Żarski
Karuzela tarczowa z siedziskiem i kierownicą

1 szt.

5. Lubsko, ul. L.Staffa
Sprężynowiec-bujak pojedynczy

2 szt.

Tablica dwustronna do malowania kredą

1 szt.

Huśtawka wieloosobowa

1 szt.

Zestaw zabawowy

1 szt.

Zestaw sprawnościowy/gimnastyczny

1 szt.

Urządzenie uzupełniające (np. auto)

1 szt.

Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownicą

1 szt.

Linarium w kształcie piramidy

1 szt.
RAZEM:

2.

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

3.

Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ...........................................................*)
(nazwa lidera)

4.

Oświadczamy, że:
1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia
umowy,
1) udzielamy, licząc od dnia odbioru końcowego, …………………-miesięcznej (wpisać ilość miesięcy)
gwarancji na dostarczone urządzenia,
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2) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,
3) przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części
zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
L.p.

Nazwa części zamówienia

Firma podwykonawcy

4) akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący Część II do SIWZ,
5) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,
6) jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz numer NIP . . . . . . . . . .
5.

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

6.

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:
1)
2)

podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ………………..................
(imię i nazwisko)

7.

Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym
uczestnikom postępowania.
Strony w ofercie wyrażone cyfrą
L.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od
do

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw. mechanizm
odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę
(rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………….…….. (wypełnić o ile dotyczy)
*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................
( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.5.2017

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

pkt. 9 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA

W

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w pkt. 9 SIWZ
polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………….…………………
………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postepowania
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.5.2017

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:……………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

……………………………………………………………………..….……

podwykonawcą/ami:
(podać

pełną
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nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do
grupy kapitałowej o której mowa w art.24. ust 1 pkt. 23

Dostawa urządzeń zabawowych w Lubsku, Lutolu,
Osieku, Starej Wodzie
i Chełmie Żarskim, Gmina Lubsko
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZ.2710.5.2017
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

Stosownie do treści art. 24 ust 1 punkt 23, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
OŚWIADCZAMY, ŻE:
nie należymy/ należymy 1 do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618,
1634).
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę tych
podmiotów
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Załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonanych dostaw
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.5.2017

Dostawa urządzeń zabawowych w Lubsku, Lutolu,
Osieku, Starej Wodzie
i Chełmie Żarskim, Gmina Lubsko
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem/liśmy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy urządzeń zabawowych na place
zabaw o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda tj.:
L.p.

Nazwa
usługi

Wartość
w PLN

Przedmiot usługi
(opisać rodzaj i
zakres usługi **)

Data wykonania
początek
(data –
miesiąc,
rok)

zakończenie
(data –
miesiąc, rok)

Odbiorca (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

Nazwa
Wykonawcy
usługi

1.
2.

**w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający powyższego skutkuje
nieuznaniem danej usługi za należycie wykonaną

PODPIS:
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w postępowaniu na:
Nazwa zamówienia: Dostawa

urządzeń zabawowych w
Lubsku, Lutolu, Osieku, Starej Wodzie
i Chełmie Żarskim, Gmina Lubsko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RZ.2710.5.2017

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

……………………………………………………….
(nazwa podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję
Wykonawcy)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza, można przedstawić inne dokumenty, których treść
będzie zawierała w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

(określenie zasobu – wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, potencjału kadrowego, potencjału
ekonomiczno-finansowego)

do dyspozycji Wykonawcy:
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(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia niniejszego zamówienia.

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c) charakter stosunku łączący mnie z Wykonawcą będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________dnia __________ roku

________________________________
(podpis Podmiotu/osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)
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C Z Ę Ś Ć I I - Wzór umowy.
U M O W A N R ....
zawarta w .................. w dniu ................ 2017 r., pomiędzy:
Gminą Lubsko z siedzibą pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko,
Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, NIP nr ……………….., nr
REGON …………………………. zwaną dalej „Zamawiający",
reprezentowanym przez:
przy kontrasygnacie
a
...................... ...........................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
………………
Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:
§1
Przedmiotem umowy jest …………………………………..…
Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
§2
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ i złożoną ofertą,
2) zastosowanie urządzeń wykonanych zgodnie z wymogami obowiązujących norm w
zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
3) uzyskanie akceptacji Zamawiającego – dla dostarczonych urządzeń,
Zamawiającemu
–
odpowiednich
certyfikatów
na
znak
4) przedłożenie
bezpieczeństwa,
5) pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym
z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie montażu urządzeń, zgodnie z
instrukcją montażu dostarczona przez Wykonawcę i zapewnienie pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad prowadzonymi pracami montażowymi.
§4
1. Dostawa poszczególnych urządzeń zostanie potwierdzony przez Zamawiającego w
protokole odbioru.
2. Przed dostarczeniem każdego urządzenia zabawowego Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu aktualne certyfikaty zakładów kontroli jakości i bezpieczeństwa dla
oferowanego urządzenia, potwierdzające zgodność urządzenia z aktualną normą PN-
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EN 1176, instrukcję użytkowania i eksploatacji, kontroli i konserwacji w języku
polskim, oraz karty techniczne urządzeń.
3. Zamawiający wstrzyma się z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1) dostarczone urządzenie nie spełnia wymagań dotyczących charakterystyki i
jakości zgodnej z przyjętą ofertą,
2) nie przedłoży dokumentów określonych w ust. 2.
§5
Termin wykonania przedmiotu umowy ….. ( do 6 tygodni od podpisania umowy)
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci łączne wynagrodzenie
ryczałtowe, które wynosi brutto: ................. zł (słownie...), w tym podatek VAT (w
wysokości ……………. .
2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.
§7
1. Wypłata wynagrodzenia za prawidłową realizację przedmiotu umowy nastąpi na
podstawie faktury złożonej u Zamawiającego, w terminie do 30 dni po podpisaniu
protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
2. Termin płatności ustala się na 30 dzień od daty otrzymania faktury z dokumentacją
rozliczeniową.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Faktura zostanie wystawiona na:
Gmina Lubsko (jako nabywca)
Plac
Wolności
1,
68-300
Lubsko,
NIP
928-192-57-33,
Urząd Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko.

§8
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: ......................

1.
2.

3.

4.

§9
Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy,
zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie.
Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.
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§ 10
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
§ 11
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
§ 12
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….. gwarancji jakości (zgodnie z ofertą)
na dostarczone urządzenia.
2. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i
przekazanie w użytkowanie całego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku
dewastacji oraz użytkowania przedmiotu umowy niezgodnego z jego
przeznaczeniem.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w
terminie do 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli
będzie to możliwe technicznie lub w innym - uzgodnionym przez strony w terminie
do usunięcia wad - terminie.
5. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości niemożliwej do usunięcia
wady zamontowanego urządzenia, Zamawiający ma prawo żądać wymiany
wadliwego urządzenia.
6. Żądanie wymiany wadliwego urządzenia Zamawiający zgłasza Wykonawcy
pisemnie wraz ze wskazaniem terminu wymiany.
7. W sprawach spornych Wykonawca ma prawo zażądać opinii uprawnionego
rzeczoznawcy.
8. Rzeczoznawcę powołuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy oraz na
jego koszt.
9. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
10. Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza usunięcie wad protokołem odbioru lub
dokonując odpowiedniej adnotacji na piśmie Wykonawcy.
11. Wykonawca na wymienione urządzenia udzieli ………….. gwarancji jakości
(zgodnie z pkt. 1). Bieg nowego terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia
protokolarnego odbioru prac zrealizowanych w ramach gwarancji lub dnia
dokonania adnotacji potwierdzającej ich wykonanie.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5,
jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego brutto,
3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 12 ust. 4, jednak nie
więcej niż 25% wynagrodzenia umownego,
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4) za zwłokę w wymianie wadliwego urządzenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 12
ust. 6, jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej
wskazanych kar umownych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§ 14
1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest …………..
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest
……………
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2.
Zmiana taka wymaga pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub Zamawiającego
pod rygorem nieważności.
§ 15
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy jedynie w niżej opisanych
przypadkach tj. przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie
terminu dostaw przez Zamawiającego.
§ 16
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 17
1. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają dla swej ważności
formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
- załącznik nr 1
a) SIWZ – część I – III
b) Oferta Wykonawcy
- załącznik nr 2
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
PODPISY STRON
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń zabawowych w Lubsku,
Lutolu, Osieku, Starej Wodzie
i Chełmie Żarskim, Gmina Lubsko
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw

Dostawa urządzeń zabawowych z przeznaczeniem na plac zabaw w Lubsku przy
ul. Leopolda Staffa oraz place zabaw w miejscowościach: Lutol, Osiek, Stara Woda, Chełm
Żarski.
Wykaz urządzeń:
Miejscowość
Urządzenie

Lutol

Huśtawka 2 osobowa ( 1 szt.)
Zestaw sprawnościowy/gimnastyczny
(1 szt.)

Osiek

Sprężynowiec-bujak pojedynczy (1 szt.),
Huśtawka wagowa/ważka (1 szt.)

Stara Woda

Karuzela tarczowa z siedziskiem i kierownicą
(1 szt.)

Chełm Żarski

Karuzela tarczowa z siedziskiem i kierownicą
(1 szt.)

Lubsko ul. L.Staffa

Sprężynowiec-bujak pojedynczy (2 szt.),
Tablica dwustronna do malowania kredą
(1 szt.),
Huśtawka wieloosobowa (1 szt.),
Zestaw zabawowy (1 szt.),
Zestaw sprawnościowy/gimnastyczny
(1 szt.)
Urządzenie uzupełniające (np. auto)
(1 szt.),
Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownicą
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(1 szt.)
Linarium w kształcie piramidy (1 szt.)

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ
1. KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI I KIEROWNICĄ
Karuzela powinna posiadać kierownicę, dzięki której siedzące wewnątrz urządzenia
zabawowego dzieci będą mogły same wprawiać urządzenie w ruch obrotowy oraz stanowiska
siedzące min. 5, poręcze/oparcie zabezpieczające przed upadkiem wykonane z rur stalowych,
osadzonych w platformie; element obrotowy osadzony na łożyskach zamkniętych,
niewymagających konserwacji, zabezpieczonych przed możliwością dostania się zanieczyszczeń
- średnica urządzenia nie mniejsza niż 1,5 m max 1,7 m
- wysokość całkowita 0,7-1,0 m
- karuzela wyposażona w stanowiska siedzące,
- konstrukcja stalowa ocynkowana i/lub malowana proszkowo,
- siedziska oraz pozostałe elementy wykonane z tworzyw odpornych na działanie warunków
atmosferycznych,
- podest/platforma z aluminiowej ryflowanej blachy,
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie (np. palców,
głowy
i innych części ciała),
- wszystkie śruby, wkręty zakryte kolorowymi plastikowymi lub gumowymi zaślepkami lub
kapslami,
2. SPRĘŻYNOWIEC – BUJAK POJEDYNCZY
Urządzenie kołyszące, zawierające siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg,
przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie.
Zamawiający zamawia dwa różne wzory przedmiotowych urządzeń ( np. zwierzę, pojazd)
- wysokość całkowita urządzenia: 0,8-1,0 m
- długość : 0,8-0,9 m
- szerokość urządzenia : min 0,2 m max 0,45 m
- stalowa sprężyna o średnicy min. 20 cm malowana np. proszkowo w celu zabezpieczenia
przed korozją,
- siedzisko oraz pozostałe elementy wykonane z tworzyw odpornych na działanie warunków
atmosferycznych (np. HDPE, LDPE, LLDPE),
- uchwyty i podnóżki ergonomiczne wykonane z wytrzymałego kolorowego materiału,
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie (np. palców,
głowy
i innych części ciała),
- wszystkie śruby, wkręty zakryte kolorowymi gumowymi lub plastikowymi kapslami lub
zaślepkami,
- maksymalna wysokość swobodnego upadku ok.0,6m
3. TABLICA DWUSTRONNA DO RYSOWANIA KREDĄ
Wolnostojące urządzenie rozwijające umiejętności u dzieci
- długość nie mniejsza niż 1,20 m max 1,5 m
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-wysokość całkowita min. 1,20 m max 1,5 m
- szerokość min. 0,15 m
- konstrukcja stalowa ocynkowana i/lub malowana proszkowo
- tablica wykonana z wodoodpornej pokryta dwustronnie farbą do tablic szkolnych,
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie (np. palców,
głowy
i innych części ciała),
- wszystkie śruby, wkręty zakryte kolorowymi plastikowymi lub gumowymi kapslami lub
zaślepkami,
- dodatkowe elementy wykonane z tworzyw wytrzymałych i odpornych na działanie warunków
atmosferycznych
4. HUŚTAWKA WIELOOSOBOWA
- długość nie mniejsza niż 1,90m max 2,0 m
- wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,3 m max 2,4
- szerokość nie mniejsza niż 5,5 m max 5,6
- belki nośne o konstrukcji stalowej o profilu 80x80 mm ocynkowane i/lub malowane
proszkowo,
- belka pozioma stalowa ocynkowana i/lub malowana proszkowo,
- wytrzymałe atestowane siedziska w tym: 1 płaskie, 1 siedzisko koszyczek z oparciem i
blokadą przeznaczone dla najmłodszych dzieci, 1 gniazdo o średnicy min 1,0 m
,
- siedziska oraz gniazdo wykonane z trwałych materiałów odpornych na działanie warunków
atmosferycznych ,
- zawiesia ze stali nierdzewnej,
- łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców,
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie (np. palców,
głowy
i innych części ciała,
- wszystkie śruby, wkręty zakryte kolorowymi plastikowymi lub gumowymi kapslami lub
zaślepkami,
- bezpieczne i wykonane z trwałego materiału zaślepki na górze konstrukcji,
- kotwienie na gruncie płaskim,
- maksymalna wysokość swobodnego upadku ok. 1,40 m

5. ZESTAW ZABAWOWY
Trwały, wandaloodporny, bezpieczny złożony z różnorodnych elementów zabawowych,
których zadaniem poza
stworzeniem nieograniczonych możliwości zabawy jest
stymulowanie jak największej partii grup mięśniowych
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- zestaw zawierający co najmniej: 2 wieże z daszkami, 2 zjeżdżalnie (o różnej wysokości),
1 most linowy lub pomost z barierkami ( dopuszcza się most linowy skośny, most równoważnia
linowa ) , 1 zjazd strażacki lub ślizg spiralny, minimum 1 ścianka wspinaczkowa, minimum 1
tunel (przejście tubowe/most tubowy),
- długość zestawu min. 4,9 m max 5,75 m
- szerokość nie mniejsza niż 3,7 m max 6,35 m
- wysokość całkowita: 3,4 m-3,5 m
- wysokość swobodnego upadku max. 1,5 m
- konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm ocynkowana i/lub malowana proszkowo,
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- daszki, osłonki inne elementy wykonane z tworzyw odpornych na działanie warunków
atmosferycznych (np. HDPE,LDPE, LLDPE),
- platformy oraz ścianki wspinaczkowe z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty,
- trwałe i bezpieczne kamienie wspinaczkowe,
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie(np. palców,
głowy
i innych części ciała),
- zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej lub LLDPE,
- bezpieczne i wykonane z trwałego materiału zaślepki na górze konstrukcji,
-liny, burty oraz tunel wykonane z bezpiecznego i trwałego tworzywa odpornego na działanie
warunków atmosferycznych
WYMAGANIA DODATKOWE (nieobowiązkowe)
dodatkowym atutem wyposażenia zestawu, akceptowanym przez Zamawiającego jest: drabinka
linowa łukowa, drabinka pionowa, drabinka, schodki, panel edukacyjny, dodatkowa liczba
zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych , daszków

6. HUŚTAWKA WAGOWA/WAŻKA
Szerokość min. 0,35 m max 0,46 m
Długość min. 2,7 max 3,0 m
- belka pozioma stalowa ocynkowana i/lub malowana proszkowo lub drewniana ,
- wytrzymałe, atestowane pojedyncze siedziska oraz uchwyty wykonane z tworzyw odpornych
( tworzyw sztucznych) na działanie warunków atmosferycznych,
- bezpieczne i wykonane z trwałego tworzywa zaślepki na górze konstrukcji,
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie (np. palców,
głowy
i innych części ciała),
- wszystkie śruby, wkręty zakryte kolorowymi plastikowymi lub gumowymi zaślepkami lub
kapslami,
- maksymalna wysokość swobodnego upadku 1m,
7. ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY/GIMNASTYCZNY
Urządzenie służące m.in. do wspinania się, zwisania, przechodzenia, czworakowania, skakania
i ćwiczenia zmysłu równowagi.
- długość urządzenia: min. 2,3 m max 2,6 m
- szerokość min. 1,6 m max 2,0
-wysokość całkowita min. 1,8 m max 2,0 m
Specyfikacja materiałowa:
- urządzenie powinno składać się z co najmniej: 1 ścianki wspinaczkowej, 1 zjazdu strażackiego,
1 linki z uchwytami (wspinaczkowej), 1 drabinki linowej, 1 ścianki linowej (t.j. przeplotni,
szachownicy, kratownicy),
- konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm, ocynkowana i/lub malowana proszkowo,
- ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowego, wodoodpornego trwałego, odpornego
na warunki atmosferyczne tworzywa,
- wszystkie śruby, wkręty zakryte kolorowymi plastikowymi lub gumowymi zaślepkami lub
kapslami,
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin , które mogłyby umożliwić zakleszczenie (np. palców,
głowy i innych części ciała),
- kamienie wspinaczkowe wykonane z trwałego, antypoślizgowego i bezpiecznego dla dzieci
tworzywa,
- bezpieczne i wykonane z trwałego materiału zaślepki na górze konstrukcji,
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- liny wykonane z trwałych i atestowanych materiałów,

8. URZĄDZENIE UZUPEŁNIAJĄCE
Pojedyncze urządzenie stanowiące nieodzowne uzupełnienie głównego wyposażenia placu
zabaw (np. samochód, lokomotywa, pojazd straży pożarnej, pogotowia, zestaw zabawowy dla
najmłodszych itp.),
- długość urządzenia nie mniejsza niż 1,5 m
- szerokość min. 1,0 m
- wysokość całkowita min. 1,0 m
- konstrukcja stalowa ocynkowana i/lub malowana proszkowo, lub wykonana z impregnowanego
drewna
- elementy wykonane z trwałych materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych
(np. HDPE,LDPE, LLDPE),
- wszystkie śruby, wkręty zakryte kolorowymi plastikowymi lub gumowymi zaślepkami lub
kapslami,
9. LINARIUM
- urządzenie z kształcie piramidy
- długość urządzenia min. 2,3 max 2,6m
- wysokość całkowita min. 2,3 m max 2,6
- szerokość min. 2,3 max 2,6 m
-Konstrukcja urządzenia stalowa ocynkowana i/lub malowana proszkowo
- Stalowe liny o średnicy min. 16 mm w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi
elementami z tworzywa sztucznego
10. Huśtawka dwuosobowa (1 szt.)
- długość nie mniejsza niż 1,90 m
- wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,3 m
- szerokość nie mniejsza niż 2,6 m max 2,8 m
- belki nośne o konstrukcji stalowej o profilu 80x80 mm ocynkowane i/lub malowane
proszkowo,
- belka pozioma stalowa ocynkowana i/lub malowana proszkowo,
- wytrzymałe atestowane siedziska w tym: 1 płaskie, 1 siedzisko koszyczek z oparciem i
blokadą przeznaczone dla najmłodszych dzieci,
- siedziska wykonane z trwałych materiałów/tworzyw sztucznych odpornych na działanie
warunków atmosferycznych ,
- zawiesia ze stali nierdzewnej,
- łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców,
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie (np. palców,
głowy
i innych części ciała,
- wszystkie śruby, wkręty zakryte kolorowymi plastikowymi lub gumowymi kapslami lub
zaślepkami,
- bezpieczne i wykonane z trwałego materiału zaślepki na górze konstrukcji,
- kotwienie na gruncie płaskim,
- maksymalna wysokość swobodnego upadku ok. 1,40 m
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DODATKOWE UWAGI:
Urządzenia zabawowe powinny składać się z różnorodnych elementów, być trwałe,
wandaloodporne oraz bezpieczne. Powinny rozwijać umiejętności motoryczne i sensoryczne
dzieci, rozwijać wyobraźnię i pobudzać kreatywność.
Wymogi dla wyposażenia placu zabaw:
- urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, spełniać normy PN-EN 1176 (zgodność
potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracja Zgodności, certyfikat wydany przez akredytowaną
jednostkę, jeśli certyfikat został wydany przez akredytowaną jednostkę zagraniczną oryginalny
certyfikat wraz z wersją tłumaczona na język polski),
- materiały wykorzystywane do produkcji urządzeń muszą posiadać wymagane prawem atesty,
- urządzenia muszą być wykonane z materiałów trwałych odpornych na promieniowanie UV,
warunki atmosferyczne i wandalizm, konstrukcja urządzeń wykonana ze stali nierdzewnej lub
stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz tworzyw odpornych ( np. HDPE, LDPE, LLDPE)
- urządzenia muszą posiadać oznaczenia (tabliczka znamionowa z informacją o produkcie, dacie
produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, zgodnie

z

którą urządzenie wyprodukowano),
Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
- karty techniczne danego urządzenia

Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu:
- informację identyfikująca producenta (importera) urządzeń;
- dokumentację techniczną wskazującą sposób produkcji urządzeń;
- instrukcję z informacją o zalecanym sposobie montażu;
- instrukcję obsługi wraz z informacja o bezpiecznych odległościach między urządzeniami;
- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z normami PN-EN
1176.
- opracowanie graficzne (wizualizacja urządzenia wraz z wyznaczenie stref bezpieczeństwa),
- informację o czasie potrzebnym na realizację zamówienia, przez co należy rozumieć liczbę dni
potrzebnych na dostarczenie urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego od dnia
podpisania umowy,

43

Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców
- informacje o serwisie (w tym adres najbliższego serwisu, termin reakcji na zgłoszenie oraz
realizacji zgłoszenia),
- informację o dostępności części zamiennych.

UWAGA!!!
Montaż URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH we własnym zakresie przez Zamawiającego, zgodnie z
dostarczoną przez dostawcę instrukcją montażu, co nie wpływa na okres gwarancji.
Termin dostawy: maksymalnie do 6 tygodni od daty podpisania umowy
Miejsce dostawy urządzeń zabawowych:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. 22 LIPCA 48
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