
Sygn. akt  BZP.271.21.2020 

1 
 

 
Urząd Miasta 

Jastrzębie-Zdrój 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający:                

Miasto Jastrzębie-Zdrój 
Al. Piłsudskiego 60 

44-335 Jastrzębie-Zdrój 
 
 
Wydział realizujący zamówienie: 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

 
 
Tryb postępowania: 

przetarg nieograniczony 
 
 
Nazwa zamówienia: 
 

„Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój” 

 
 

 

Rodzaj:                 Usługa  

 
 

      

 
                                  ZATWIERDZAM: 

 
 
 

24.03.2020 r.  

II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
/-/ 

Robert Cichowicz 



Sygn. akt  BZP.271.21.2020 

2 
 

I 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Jastrzębie-Zdrój 
al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 
Tel. (032) 47-85-133 
(Biuro ds. Zamówień Publicznych) 

  Godziny pracy:  od 730 do 1530 od poniedziałku do  środy  
   od 730 do 1700 w czwartek 
   od 730 do 1400 w piątek 

        adres strony internetowej: www.bip.jastrzebie.pl  
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP.  

2) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

4) W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,  
w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 
strony https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj, zwanej dalej Platformą. 
Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców (link:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje), w którym zawarto wymagania techniczne 
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.  

5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest 
darmowe.  
Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/0Bwwa0UYARKEgb0FKZFZCMFJ4NWM/view.  
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest: bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawa i konserwacja 
gminnych  placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

2) Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia:  

a) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
PZP: 

 na etapie złożenia oferty - stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę;  
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 na etapie realizacji zadania - sposób dokumentowania określony został we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

b) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 
określonych w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

c) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- wykonanie napraw i konserwacji z uwzględnieniem prac, o których mowa w tabeli cen 
jednostkowych (poz. od 2 do 84), będącej załącznikiem nr 1a do SIWZ oraz 
załącznikiem nr 2 do umowy. 

 

3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

4)    Kod robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
   50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw 

 
5) W przedstawionej dokumentacji przetargowej wykazano materiały i technologie poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego  procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez  konkretnego wykonawcę. 
Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie 
realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard 
wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione  
w dokumentacji rozwiązania tzw. „równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od 
przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez 
zamawiającego oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem projektu, a wskazaniu  temu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

 
Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów  referencji technicznych,  
o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy PZP, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania 
równoważne opisywanym, a odniesieniu  takiemu  towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego”. 

 

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

    Termin realizacji zamówienia:  
1) Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 
2) Termin zakończenia: 30.11.2021 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonego 

w umowie. 
 

5.  OKRES GWARANCJI 

1) Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu 
częściowego odbioru robót na wszystkie dostarczone elementy urządzeń zabawowych oraz 
pojedyncze urządzenia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do formularza ofertowego proponowanego przez 
siebie okresu gwarancji na wykonane roboty, określonego w miesiącach. Minimalny 
możliwy okres gwarancji na wykonane roboty to 6 miesięcy od daty podpisania 
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protokołu częściowego odbioru robót, maksymalny okres gwarancji to 24 miesiące. 
Udzielenie gwarancji powyżej okresu maksymalnego oceniane będzie tak, jakby Wykonawca 
zaproponował gwarancję 24 pełnych miesięcy.  

3) Wykonawca winien wskazać konkretną liczbę pełnych miesięcy gwarancji oferowanej na 
wykonane roboty. 

 

6. OFERTY WARIANTOWE 

     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

7.  ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY 
PZP, AUKCJA ELEKTRONICZNA, UMOWA RAMOWA  
1) Nie przewiduje się możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług. 
2) Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.   
3) Nie przewiduje  się zawarcia umowy ramowej.   

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; PODSTAWY WYKLUCZENIA;   
POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW  

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:       

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy 
PZP wykluczy: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
z 2018, poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, 

 skarbowe, 
 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. 
zm.); 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt b; 

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który 
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.); 

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne;  

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym 
zakresie,    

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym 
zakresie,    

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub dysponować będzie przy 
wykonywanych pracach osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 

 
UWAGA: W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane 
w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 
 

8.2.    Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP – Zamawiający odstępuje 
od badania podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w ww. 
przepisie ustawy PZP. 

 

8.3.  Poleganie na potencjale innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1 
ppkt 2 lit. c) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
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w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3)  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe 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 (zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy PZP). 

4)  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. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.3 ppkt 1 nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 7.3 ppkt 1. 
 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

1) Do  oferty  każdy  Wykonawca  musi  dołączyć  aktualne   na   dzień  składania   ofert: 

a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.  

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
którym mowa w pkt. 8.1.a) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma 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. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - 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. 8.1.a) niniejszej SIWZ. 

d) Zobowiązanie  podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.3 ppkt. 2 SIWZ – jeżeli  
wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego – według załącznika nr 5 do SIWZ. 

Uwaga: ww. oświadczenia należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

2) Na podstawie  art. 24 aa ust. 1 ustawy  PZP zamawiający najpierw dokona oceny  złożonych 
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona  jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 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 
oświadczeń lub dokumentów. 

2.1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu  na 
wyraźne wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa  
w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP (dot. warunków udziału w postępowaniu): 

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług […] wraz z informacjami na temat 
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ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6. 

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymóg złożenia oświadczenia nie dotyczy sytuacji, 
gdy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
przedmiotowe oświadczenie za pomocą Platformy. Oświadczenie musi być złożone w postaci 
dokumentu elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4) W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1126). 

5) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9 ppkt 1 lit. a) niniejszej 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
lub złożenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
 

6) Forma składanych dokumentów: 

a) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale  
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem;  

b) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 
które każdego z nich dotyczą; 

c) wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów 
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 ustawy PZP. 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Załącznik nr 1a („Tabela cen jednostkowych”), stanowiący wyliczenie wartości „Razem 
brutto”, służącej do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, 

3) oświadczenie wymienione w pkt. 9 ppkt 1 lit. a) SIWZ, tj. załącznik nr 2 do SIWZ oraz 
załącznik nr 3 do SIWZ dotyczące wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli wykonawca 
polega na zdolnościach  podmiotu trzeciego określonych  w art. 22a ustawy PZP, 
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4) zobowiązanie  podmiotu  trzeciego, o  którym mowa w pkt. 8.3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli 
wykonawca  polega na zdolnościach  podmiotu trzeciego – według załącznika nr 5 do 
SIWZ, 

5) dowód wniesienia wadium,  

6) pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 10 ppkt 4 SIWZ – według załącznika nr 4 do SIWZ. 

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych: 
*.txt; *.rft; *.pdf; *.xps; *.odt; *.ods; *.odp; *.doc; *.xls; *.ppt; *.docx; *.xlsx; * .pptx; *.csv. 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Sposób 
złożenia oferty opisany został w Regulaminie Platformy (link: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz w Instrukcjach dla Wykonawców 
zawartych na platformie (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). 

3. Osoby podpisujące ofertę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości 
odpowiadającej cenie oferty tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową 
spółki cywilnej, a w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  z uwzględnieniem 
art. 230 kodeksu spółek handlowych.   

4. W przypadku podpisania oferty oraz dokumentów określonych w pkt. 9 i 10 SIWZ przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy oraz 
w okolicznościach, o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu 
Wykonawcy/Wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo winno zostać sporządzone 
w postaci dokumentu elektronicznego oraz winno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub powinno zostać złożone jako kopia dokumentu elektronicznego 
potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

5. Instrukcja przykładowego sposobu składania ofert oraz opatrzenia oferty/oświadczenia/ 
dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawarta jest w „Instrukcji dla 
wykonawców platformazakupowa.pl” (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).  

6. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, zawierającą jedną 
jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez 
tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje 
w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym 
Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej (np. konsorcjum). Złożenie 
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 17 niniejszej SIWZ.  

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010, z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec 
w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 
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ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu 
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający wymaga, by dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały 
złożone w odrębnym pliku, zgodnie z instrukcją zawartą Platformie. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie, 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem. 

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

11. WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy 
wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 4 do SIWZ. 

W przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy, umowę można dołączyć 
do oferty.  
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców.  
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie 
odpowiedzialność za realizację zamówienia. 
 

12. PODWYKONAWCY 
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez wykonawcę. 

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takich 
okolicznościach  zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę: 

a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  
b) firm podwykonawców.  

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  
w trakcie  postępowania  o udzielnie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy PZP) 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia  podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

 

13.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY   

1) Wykonawca określa w Formularzu ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia, 
obliczoną na podstawie Załącznika nr 1a do SIWZ.  

Uwaga: Podana wartość „Razem brutto” obliczona na podstawie Załącznika 1a do 
SIWZ posłuży tylko do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 
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Zamawiający będzie realizował zamówienie wg rzeczywistych potrzeb, do wysokości kwoty 
jaką zamierza przeznaczyć na ten cel, a do rozliczenia posłużą ceny jednostkowe podane 
w ofercie. 

2) W formularzu ofertowym należy podać: 
a) wartość „Razem cena brutto” wyliczoną wg załącznika nr 1a do SIWZ, 
b) stawkę 1 roboczogodziny kosztorysowej netto (1 rg) bez podatku VAT, 
c) koszty pośrednie do robocizny, pracy sprzętu (%), 
d) zysk: do robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich (%), 
e) okres gwarancji na wykonane roboty, 
f) czas reakcji na zgłoszenie dotyczące wykonania prac w trybie awaryjnym. 
 

3) Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty winien uwzględnić wysokość minimalnego  
wynagrodzenia oraz  minimalnej stawki godzinowej, które obowiązywać będą w  roku  
2020,   ustalonych  na podstawie  przepisów  ustawy z dnia 10 października  2002r  
o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę, tj.: 
- stawkę wyjściową wyliczoną zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

10.09.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku (Dz.U. z dnia 18.09.2019 r. poz. 
1778), 

- obligatoryjne obciążenia płac wynikające z przepisów:  
 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 266), 
 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1205), 
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.  

w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń 
zawodowych i ich skutków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 757), 

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1482 z późn. zm.),  

 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.7, z późn. zm.). 

4) Ceny jednostkowe oraz składniki cenotwórcze podane w ofercie powinny zawierać wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) pracę ludzi i sprzętu, 
b) zabezpieczenie terenu poprzez właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia prac, 
c) zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania prac, 
d) obsługę administracyjną i logistyczną, 
e) koszty uprzątnięcia terenu po wykonaniu poszczególnych prac, załadunku i wywozu 

urobku, koszty gospodarowania powstałymi odpadami, 
f) inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac. 

5) Ceny w poszczególnych pozycjach nie mogą przyjmować wartości  równej „0”. 

6) Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 
w górę). 

7) Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenach 
jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty 
wytworzenia lub koszty własne.  

8) Podane ceny są obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegać 
waloryzacji, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 4, 5, 6 projektu umowy. 
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9) Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się „Razem 
cenę brutto” (tj. wraz z należnym podatkiem VAT).  

10) Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.  

11) Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), 
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

12) Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo  minimalnej stawki  godzinowej,  ustalonych  na podstawie ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2177 z późn. zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym 
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia  podwykonawcy.   

13) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, 
o których mowa w pkt. 13 ppkt 12, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 13 ppkt 12. 
 

14. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami:  

a) Cena brutto – „C” – 40%    

Ocena punktowa kryterium „cena brutto” będzie rozpatrywana na podstawie pozycji 
RAZEM BRUTTO, wyliczonej w oparciu o „Tabelę cen jednostkowych”, stanowiącą 
załącznik nr 1a do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy; w/w cena posłuży tylko do 
porównania ofert między sobą i wyboru oferty najkorzystniejszej. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
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Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według poniższego wzoru: 

pkt 40
C
C

 oferowana

minimalna             max. 40 pkt. (40%) 

 

b) stawka 1 roboczogodziny kosztorysowej netto (1rg) bez podatku VAT 
„Roboczogodzina” – „R” 

 
Kryterium „stawka 1 roboczogodziny kosztorysowej netto (1 rg) bez podatku VAT” to 
koszt  jednej godziny pracy jednego robotnika. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.  
Faktyczna ilość punktów „R” zostanie obliczona według poniższego wzoru: 

pkt 10  
R
R

oferowana

minimalna 
        

                                                                              max. 10 pkt. (10%) 

 

c)     koszty pośrednie („Kp”) do robocizny, pracy sprzętu
 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Faktyczna ilość punktów 
„Kp” zostanie obliczona według poniższego wzoru: 

                                                              

pkt5
K
K

oferowane

minimalne 
              

                                                                                         max. 5 pkt. (5%) 
 

d)    zysk („Z”) do robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich
 W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Faktyczna ilość punktów 

„Z” zostanie obliczona według poniższego wzoru: 

     pkt5
Z
Z

oferowany

minimalny   

                            max.  5 pkt. (5%) 
 

e)     gwarancja na wykonane roboty - „G”  

Kryterium „gwarancja na wykonane roboty” będzie rozpatrywane na podstawie 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na 
wykonane roboty. 

Minimalny możliwy okres gwarancji na wykonane roboty uwzględniony do oceny 
ofert oznaczono jako 6 miesięcy od daty podpisania protokołu częściowego odbioru 
robót. Maksymalny podlegający ocenie okres gwarancji to 24 miesiące. Udzielenie 
gwarancji powyżej okresu maksymalnego oceniane będzie tak, jakby Wykonawca 
zaproponował gwarancję 24 pełnych miesięcy.  

Wykonawca winien wskazać konkretną liczbę pełnych miesięcy gwarancji 
oferowanej na wykonane roboty. 

Faktyczna ilość punktów „G” zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

                                                                                                                 

                                          

max.  20 pkt. (20%) 

pkt 20
gwarancja

gwarancja
    

max   

oferowana
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f)     czas reakcji na zgłoszenie dotyczące wykonania prac w trybie awaryjnym - 
– „Cz” 

Czas reakcji tj. czas, na który składa się: przyjęcie zgłoszenia, dotarcie do miejsca 
zdarzenia i podjęcie działań w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia lub podjęcie 
natychmiastowych działań w celu usunięcia awarii. Dodatkowo w tym czasie 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną zgłoszonej 
awarii/usterki (przed i po podjęciu działań), przesłać ją na adres e-mailowy, 
Zamawiającego* wraz z informacją o czynnościach,  które zostały podjęte w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw lub dostarczyć w inny 
skuteczny sposób, mający na celu prawidłowe zweryfikowanie przedmiotowego 
kryterium.  
 

Sposób oceny:  
Kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące wykonania prac w trybie awaryjnym” 
obejmuje gotowość przystąpienia do prac awaryjnych przez 24 h  na dobę. Czas reakcji 
na zgłoszenie dotyczące wykonania prac w trybie awaryjnym winien być wyrażony 
w minutach od zgłoszenia telefonicznego bądź powiadomienia e-mailowego. 
Zamawiający wskazuje, że maksymalny czas reakcji wynosi 90 minut, liczony od 
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Zamawiający zgłosi awarię Wykonawcy 
na wskazany przez niego numer telefonu  całodobowego. W przypadku trzykrotnego 
nieodebrania telefonu przez Wykonawcę w przeciągu 30 minut od wykonania 
pierwszej próby połączenia przez Zamawiającego,  wiadomość zostanie wysłana na 
wskazany w umowie przez Wykonawcę adres e-mailowy. Wiadomość uznaje się za 
dostarczoną nawet w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez 
Wykonawcę.  
Faktyczna ilość punktów (Cz) zostanie obliczona następująco: 

 Cz minimalny     x  20 pkt 
  Cz oferowany 

                                                                                                                 max  20 pkt. (20%) 

*wiadomość w czasie godzin pracy UM należy przekazać na adres e-mailowy 
gk@um.jastrzebie.pl 

  wiadomość poza godzinami pracy UM należy dodatkowo przekazać na adres               
e-mailowy odsm@um.jastrzebie.pl 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 
punktów („P”) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + R + Kp + Z + G + Cz 
Suma   =   max. 100 pkt. 

3) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa  wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia  w terminie  określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 
91 ust. 4 ustawy PZP). 
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6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

7) Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały opisane w załączniku nr 8, 
pomimo to zamawiający przyjął kryterium ceny na poziomie 60%.  

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert  (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

3) Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku wadium winno zostać 
wniesione zgodnie z zapisami pkt. 18 ppkt 4 lub pkt. 18 ppkt 5 SIWZ. 

16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 

1) Komunikacja między Zamawiającym oraz Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, 
wniosków, zawiadomień, oświadczeń, odbywa się za pośrednictwem Platformy, przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) poprzez 
formularz WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, dostępny na stronie dotyczącej przedmiotowego 
postępowania.  

2) Zamawiający z Wykonawcami w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku niedziałania 
Platformy) komunikować się będzie za pomocą poczty elektronicznej o adresie 
bzp@um.jastrzebie.pl. Zamawiający zastrzega, iż oferty mogą być składane tylko 
i wyłącznie za pośrednictwem Platformy.  

3) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ oraz nazwą zadania. 

4) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania w/w 
dokumentów każda ze stron winna się skontaktować z drugą stroną w celu wyjaśnienia 
zaistniałych okoliczności.  

5) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jolanta Szweda, Adriana Kleeberg 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Barbara Chodakowska.  

6) 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 pkt. 16 SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 
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reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub/i osobisty w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w pkt. 16 
ppkt 4 SIWZ.  

 

17.  TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1) Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany 
jest do udzielenia wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2) Zapytania winny być kierowane do Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt. 16 ppkt 1 i 16 ppkt 2 
SIWZ. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 17 ppkt 1 niniejszej SIWZ. 

4) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 17 ppkt 1 lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6) Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez 
ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
postępowania. 

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
postępowania. 

8) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 

18. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM 

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych 
00/100). 
 

2) Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP, 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 udzielonych 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. 

 

3) Wadium wniesione w jednej z form określonych  w pkt. 18 ppkt 2 b-e musi w swojej treści  
obejmować okres związania ofertą. 
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4) Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej niż pieniężnej winno 
obejmować uwarunkowania zawarte w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy PZP, 
tj.: 

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

3. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  

5) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy PZP. 

6) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto bankowe w Banku 
Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju o numerze 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010.  

7) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 18 ppkt 6 SIWZ, przed upływem 
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 
składania ofert). 

8) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

9) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego 
dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu 
wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie 
skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.  

10) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą 
przetargową poprzez Platformę. 

11) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 18 ppkt 12 SIWZ. W przypadku 
wadium złożonego w formie niepieniężnej, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał 
w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na 
przekazaniu na adres e-mail Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym oświadczenia 
Zamawiającego o zwrocie / zwolnieniu wadium.  

12) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wadium złożonego w formie 
niepieniężnej, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium 
wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail 
Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym oświadczenia Zamawiającego 
o zwrocie/zwolnieniu wadium. 
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13) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium złożonego w formie 
niepieniężnej, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium 
wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail 
Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym oświadczenia Zamawiającego 
o zwrocie/zwolnieniu wadium. 

14) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 18 ppkt 11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego w sposób przewidziany w pkt. 18 ppkt 6 lub 18 ppkt 9 
SIWZ. 

15) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

16) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

17) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  

18) Niewniesienie wadium na zasadach określonych w SIWZ lub wniesienie w sposób 
nieprawidłowy stanowić będzie podstawę do odrzucania oferty. 

19) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

19. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT    

1) Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy nie później niż do dnia 01.04.2020 r., do godz. 10:50. 

2) Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte przez Zamawiającego.  

3) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zmienić lub wycofać ofertę 
za pomocą Platformy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.  
Sposób zmiany i wycofania został opisany w „Instrukcji dla wykonawców” na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
 

20. OTWARCIE OFERT 

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.04.2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 304A Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

2) Otwarcie ofert jest jawne. 
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3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

4) Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86 
ust. 4 ustawy PZP. 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP,  Zamawiający zamieści 
na stronie https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, okresu gwarancji. 

 6)   Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U z 2019 r. 
poz. 1010  z późn. zm.), jeśli Wykonawca najpóźniej w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

21. WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH 
OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH 

1) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

2) Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.  

3) Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym 
zwłaszcza zmiany ceny, z zastrzeżeniem pkt. 4. 

4)   Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe – czyli omyłki dotyczące działań arytmetycznych na 

liczbach, np.: 
 błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
 błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów  

i usług,  
 błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia. 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty, a w szczególności: 
 przyjęcie w wycenie innych niż wynika to z załączonego do SIWZ zał. nr 1a  ilości, 

jednostek miar. 
 

5) Przykłady sposobów dokonywania korekt:  
a) Zamawiający wykreśli z wyceny dopisane lub zdublowane pozycje pozostawiając tylko 

jedną z nich, tj. tą o niższej cenie jednostkowej; 

b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane 
w pozostałych pozycjach wyceny i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową. 

 

22. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
1) Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie 

z wybranym w wyniku przetargu wykonawcą zamieszczone są we wzorze umowy  – załącznik 
nr 8. 
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2) Przyjmuje się, że zapisy wzoru umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną 
przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru 
umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy PZP. 

 

23.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO WYBORZE  OFERTY W CELU ZAWARCIA  UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

 

1) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu: 

a) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót osoby spełniającej warunek 
określony w pkt. 8.1 ppkt 2 lit. c) SIWZ, 

b) uprawnienia osoby wymienionej powyżej w pkt. 23 ppkt 1 lit. a) SIWZ w specjalności 
wskazanej w pkt. 8.1 ppkt 2 lit. c) SIWZ, przyjmującej obowiązki kierownika robót wraz 
z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego lub dowodem wpłaty 
potwierdzającym członkostwo (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2019 r. poz. 
1117 z późn. zm./), jeżeli przynależność do izby wynika z odrębnych przepisów, 

c) wykaz podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część 
zamówienia,  

d) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do  kontaktu  
z nimi zaangażowanych w usługi, które mają być  wykonane w miejscu  podlegającym   
bezpośredniemu nadzorowi  zamawiającego (o ile są znane), 

e) umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, o których mowa w pkt. 11 SIWZ, 

f) numer rachunku bankowego,  

g) całodobowy numer telefonu. 

h) adres e-mailowy. 

2) Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem zamawiającego podanym w SIWZ. 

3) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

4) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 24aa ust.2 ustawy PZP. 

24. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

Nie  dotyczy. 
 

25. UDOSTĘPNIANIE OFERT 
1)  Zamawiający udostępnia oferty złożone w postępowaniu na wniosek. 
2)  Przekazanie ofert następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

26. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  
1) Odwołanie wnosi się wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do  której 
zamawiający jest  zobowiązany na podstawie ustawy.  

2) Odwołanie  wnosi  się na zasadach określonych w Dziale VI ustawy PZP.  

3) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 
ustawy PZP. 
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27. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB 
FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA 
DYREKTYWY 95/46/WE 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuje się, że:  

 administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 
Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik 
Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174; 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utrzymanie gminnych 
placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego;  

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę; 

 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu, posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
 osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu, nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”  
     
− * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

− ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

28. DODATKOWE INFORMACJE 

Wykonawca winien zapoznać się z: 

1. regulaminem Platformy znajdującym się na stronie:  
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin;  
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2. Instrukcjami dla Wykonawców znajdującymi się na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
 

29. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 1a – Tabela cen jednostkowych 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo 
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  
Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
Załącznik nr 7  – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 8 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferta na wykonanie zadania pn.  

„Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 

I. Dane wykonawcy/wykonawców 
 

1. Nazwa/firma …….…………………………………...........……………………………… 
 

2. Adres  ….……………….......................................................................................……. 
 

3. NIP ………………………………………………………………………………………… 
 

4. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: 
 faks: ………………............................................................................................ 

 e-mail: ………………......................................................................................... 
 

5. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): 
………………………………………………………………………………………... 

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

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 
zamówienia  (umowy) jest ……………………………..……...……………. 
 e-mail służbowy………………………………………… 

 tel./fax służbowy……………………………………..… 
 

7. Wykonawca jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

*niepotrzebne skreślić 
 

II. Niniejszym oświadczam, iż: 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ: 
 

- za „Razem cenę brutto” .............................................................................................................. zł **  
** całkowita wartości pozycji „Razem cena brutto”, wyliczona wg Załącznika nr 1a. Ww. wartość posłuży tylko do 

porównania ofert między sobą i wyboru oferty najkorzystniejszej 
 

(słownie: .................................................................................................................................................)  
 

w tym:  

- cena netto .......................................................................................................................................... zł 

  (słownie: ...............................................................................................................................................) 

- kwota podatku VAT ........................................................................................................................ zł  

 (słownie: ................................................................................................................................................) 

 przy następujących składnikach cenotwórczych: 

- stawka 1 roboczogodziny kosztorysowej netto (1 rg) bez podatku VAT: ……………...…..…  zł,  

(słownie: …………………………………………………………...…………………………………..) 

- koszty pośrednie do (R,S): ……..………...……………….....………...……………………….. [%] 

(słownie: ………………………………………………….…………….……………………………...) 

-  zysk do R+Kp(R), S+ Kp(S)  ……………………………..……………………………………. [%] 
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(słownie: ……………………………………………………………………………………..……….) 

 okres gwarancji na wykonane roboty: ……………………….……………….…..… miesięcy 

(słownie:……………………………………………………………………………………….……..) 

Uwaga: Wykonawca winien wskazać konkretną liczbę pełnych miesięcy gwarancji. Minimalny możliwy okres 
gwarancji na wykonane roboty to 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru częściowego robót, maksymalny 
okres gwarancji to 24 miesiące 

 czas reakcji na zgłoszenie dot. wykonania prac w trybie awaryjnym – „Cz”: ……….. minut 

(słownie:……………………………………………………………………………………….……..) 

Uwaga: Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące wykonania prac w trybie awaryjnym winien być wyrażony w minutach 
od zgłoszenia telefonicznego bądź powiadomienia e-mailowego. Maksymalny czas reakcji wynosi 90 minut, liczony od 
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego 
 

W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.  
 

2. Zamówienie wykonam w terminie do 30.11.2021 r. 

3. Czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w pkt. 3.2 c) SIWZ wykonywane 
będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowę o pracę. Jednocześnie zobowiązuj się na 
każde wezwanie Zamawiającego do udokumentowania zatrudnienia ww. osób, na warunkach  
określonych w  projekcie umowy. 

4. Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym podwykonawcom (wypełnić tylko 
jeżeli dotyczy): 

Lp. Firma podwykonawcy Nazwa części zamówienia 
   

   
 

5. Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7. Zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem 
umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do 
przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

8. Spis  treści  
 Integralną część oferty stanowią następujące  dokumenty  
1) ………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………….…………………………………………… 
 Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 
 

……………………………...……………..…..……….  
                       (miejscowość, data) 
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TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH - Załącznik nr 1a do SIWZ / Załącznik nr 2 do UMOWY 

 Wyszczególnienie prac 
Jednostka 

miary 

Szacowany 
zakres robót 

w okresie 
trwania umowy         

Cena jedn. 
brutto [zł] 

Cena brutto 
[zł]              

(kol. 4x5)  

1. 2. 3. 4. 5 6 

1 Kontrola coroczna główna/kontrola 5-letnia rok 2     

2 
Kontrola bieżąca [za 1 tydzień, w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020                             
oraz od 01.04.2021-30.11.2021r].  

tydzień* 70      

3 Kontrola bieżąca w okresie od  dnia podpisania umowy od  01.12.2020 do 31.03.2021  m-c 4     

4 Wymiana planszy tablicy informacyjnej/regulaminu (zdjęcie poglądowe nr 1) szt. 10      

5 Uzupełnienie metalowej planszy tablicy informacyjnej / regulaminowej (zdjęcie poglądowe nr 1) szt. 10 
  

  
  

6 

Wymiana  podwójnej planszy regulaminu dla dzieci młodszych/starszych o wymiarach: wys. całkowita 
54,5 - 55,5cm, szer. całkowita 44,5-46,0 cm w tym drewniana (impregnowana, malowana drewnochronem) 
ramka o szerokości 4,5 - 5 cm; odtworzonej zgodnie z zamieszczonym zdjęciem  nr 24,25,26 Uwaga: 
ostateczna treść i wygląd regulaminów po akceptacji przez Zamawiającego.  

kpl. 1     

7 

Uzupełnienie podwójnej planszy regulaminu dla dzieci młodszych/starszych o wymiarach: wys. 
całkowita 54,5 - 55,5cm, szer. całkowita 44,5-46,0 cm w tym drewniana (impregnowana, malowana 
drewnochronem) ramka o szerokości 4,5 - 5 cm; odtworzonej zgodnie z zamieszczonym zdjęciem  nr 
24,25,26 Uwaga: ostateczna treść i wygląd regulaminów po akceptacji przez Zamawiającego.  

kpl. 1     

8 Przestawienie tablicy informacyjnej w obrębie placu zabaw szt. 6     

9 Przestawienie huśtawki typu ważka w obrębie placu zabaw szt. 6     

10 Przestawienie huśtawki typu kiwak w obrębie placu zabaw szt 5     

11 Przestawienie ławki w obrębie placu zabaw szt. 10     
 

*Okresem rozliczeniowym jest piątek 
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 Wyszczególnienie prac 
Jednostka 

miary 

Szacowany 
zakres robót 

w okresie 
trwania umowy         

Cena jedn. 
brutto [zł] 

Cena brutto 
[zł]              

(kol. 4x5)  

12 
Demontaż palisady drewnianej wokół nawierzchni piaskowej  ( dł.100 cm, śr. 10cm) ułożonej 
w betonowym fundamencie. 

mb 200     

13 
Uzupełnienie drewnianej palisady sosnowej, toczonej, bezrdzeniowej, impregnowanej ciśnieniowo, 
malowanej dwukrotnie drewnochronem dł.100 cm, śr. 10cm, ułożonej w fundamencie betonowym. 

szt. 50     

14 
Wymiana belki dł. 150cm-220cm, wys. 8,5-9,5cm, szer. 8,5-9,5cm  pionowej w tablicy / w zestawie 
zabawowym (zdjęcie poglądowe nr 6,7,8)  

szt. 3 
    

    

15 
Uzupełnienie belki dł. 150cm -220cm, wys. 8,5-9,5cm, szer. 8,5-9,5cm  pionowej w tablicy / w zestawie 
zabawowym (zdjęcie poglądowe nr 6,7,8)  

szt. 3     

16 Wymiana plastikowych elementów w kształcie walca w grze w kółko-krzyżyk (zdjęcie poglądowe nr 2)  szt. 2     

17 
Uzupełnienie plastikowych elementów w kształcie walca w grze w kółko-krzyżyk (zdjęcie poglądowe nr 
2)  

szt. 2     

18 
Wymiana 1 szt. liny o średnicy min. 16 mm (rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym), dł. 140 - 160 
cm w huśtawce typu  „bocianie gniazdo”: (zdjęcie poglądowe nr 3.)  

szt. 3     

19 
Uzupełnienie 1 szt. liny o średnicy min. 16 mm (rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym), dł. 140 - 
160 cm w huśtawce typu  „bocianie gniazdo”: (zdjęcie poglądowe nr 3.)  

szt. 3     

20 
Wymiana zawiesia przegubowego (typu kardan) w huśtawce wahadłowej wyposażonej w siedzisko 
"bocianie gniazdo" (zdjęcie poglądowe nr 23) 

szt. 5     

21 
Wymiana zawiesia przegubowego z łańcuszkiem (typu kardan) w huśtawce wahadłowej wyposażonej   
w siedzisko "bocianie gniazdo" (zdjęcie poglądowe nr 22) 

szt. 10     

22 
Wymiana 1 mb liny o średnicy min. 16 mm (rdzenie stalowe w oplocie polipropylenowym), (zdjęcie 
poglądowe nr 14)  

mb 20     

23 Wymiana plastikowych/metalowych łączników do liny (zdjęcie poglądowe nr 14)  szt. 100     

24 
Wymiana kamienia do wspinaczki o średnicy  7cm-9cm  wraz z śrubą mocującą  (zdjęcie poglądowe nr 
11)  

szt. 10     

25 
Uzupełnienie kamienia do wspinaczki o średnicy 7cm-9cm  wraz z śrubą mocującą (zdjęcie poglądowe 
nr 11)  

szt. 10     

26 Wymiana łożyska toczonego w karuzeli (zdjęcie poglądowe nr 13)  szt. 2     

27 Wymiana tulei w huśtawce  szt. 6     
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 Wyszczególnienie prac 
Jednostka 

miary 

Szacowany 
zakres robót 

w okresie 
trwania umowy         

Cena jedn. 
brutto [zł] 

Cena brutto 
[zł]              

(kol. 4x5)  

28 

Wymiana siedziska typ deska, wraz z kompletem łańcuchów ze stali nierdzewnej 6 mm, 1,7 - 1,9 m 
wykonanego z trwałej odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV gumy i dodatkowo 
wzmocnionego aluminiowym wkładem  - wszystkie elementy zestawu zgodne z normą  PN EN 1176. 
(zdjęcie poglądowe nr 15) 

kpl. 5     

29 

Wymiana siedziska typu kubełkowego, wraz z kompletem łańcuchów ze stali nierdzewnej 6 mm,  1,7 - 
1,9 m wykonanego z trwałego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV materiału 
dodatkowo wzmocnionego aluminiowym wkładem  - wszystkie elementy zestawu zgodne z normą  PN EN 
1176 (zdjęcie poglądowe nr 15.)  

kpl. 5     

30 
Wymiana siedziska typ deska,  wykonanego z trwałej odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie 
UV gumy i dodatkowo wzmocnionego aluminiowym wkładem  - zgodnego z normą  PN EN 1176 (zdjęcie 
poglądowe nr 15)  

szt. 5     

31 
Wymiana siedziska typu kubełkowego, wykonanego z trwałego odpornego na warunki atmosferyczne                    
i promieniowanie UV materiału dodatkowo wzmocnionego aluminiowym wkładem  -  element  zgodny z 
normą  PN EN 1176 (zdjęcie poglądowe nr 15)  

szt. 5     

32 

Wymiana belki w huśtawce typu ważka wraz z uchwytami oraz siedziskami: belka szt. 1 - drewno 
sosnowe, bezrdzeniowe,   impregnowane ciśnieniowo, malowane drewnochronem, o przekroju: dł. 300 cm, 
wys. 12 cm, szer. 10 cm),  2 szt. siedzisk (wykonanych z wytrzymałej gumy z metalowym wkładem), 2 szt. 
uchwytów  wraz z śrubami (stal nierdzewna)  (zdjęcie poglądowe nr 5) 

kpl. 2     

33 

Uzupełnienie belki w huśtawce typu ważka wraz z uchwytami oraz siedziskami: belka szt. 1-drewno 
sosnowe,  bezrdzeniowe,   impregnowane ciśnieniowo, malowane drewnochronem, o przekroju: dł. 300 cm, 
wys. 12 cm, szer. 10 cm),  2 szt. siedzisk (wykonanych z wytrzymałej gumy z metalowym wkładem), 2 szt. 
uchwytów  wraz z śrubami (stal nierdzewna) (zdjęcie poglądowe nr 5) 

kpl. 2     

 

34 

Wymiana belki w huśtawce typu ważka: demontaż belki, 2 szt. uchwytów, siedzisk, montaż belki z drewna 
sosnowego, bezrdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, malowanego drewnochronem, o przekroju: dł. 
300 cm, wys.12 cm, szer. 10 cm, montaż 2 siedzisk, 2 szt. uchwytów zdemontowanych uprzednio przed 
wymianą belki (zdjęcie poglądowe nr 5) 

kpl. 3     

35 
Uzupełnienie belki w huśtawce typu ważka: montaż belki drewna sosnowego, bezrdzeniowego, 
impregnowanego ciśnieniowo, malowanego drewnochronem o przekroju dł. 300 cm wys. 12 szer. 10, montaż 
2 siedzisk, 2 szt. uchwytów zdemontowanych uprzednio przed wymianą belki (zdjęcie poglądowe nr 5)  

kpl. 3     

36 Wymiana 1 szt. opony stanowiącej odbojnik pod huśtawką typu ważka szt. 5     

37 Uzupełnienie 1 szt. opony stanowiącej odbojnik pod huśtawką typu ważka szt. 5     
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 Wyszczególnienie prac 
Jednostka 

miary 

Szacowany 
zakres robót 

w okresie 
trwania umowy         

Cena jedn. 
brutto [zł] 

Cena brutto 
[zł]              

(kol. 4x5)  

38 
Zabezpieczenie nawierzchni  obrzeżami gumowymi  w gruncie, wymiary obrzeża: 100cm x 25cm x 5cm, 
rowkowania po obu stronach poprawiające stabilność przy kotwieniu, łączniki w formie dwustronnych 
kołków,  

szt. 150     

39 
Montaż  obrzeży gumowych  na ławie betonowej, wymiary obrzeża: 100cm x 25cm x 5cm, rowkowania po 
obu stronach poprawiające stabilność przy kotwieniu, łączniki w formie dwustronnych kołków,  

szt. 150     

40 

Zabezpieczenie  powierzchni pod urządzeniem  gumowymi matami ażurowymi dostosowanymi do 
wysokości upadkowej 3,40 m: 

m2 300     przygotowanie terenu pod nawierzchnię poprzez usunięcie darni oraz wyrównanie terenu, rozścielenie 10 cm 
humusu wraz z wałowaniem, ułożenie biowłókniny, ułożenie wraz z zamocowaniem nawierzchni 
z gumowych mat ażurowych. 

41 
Wymiana płyty nawierzchni bezpiecznej o wym. 50x50cm wykonanej z EPDM dostosowanych do 
wysokości upadkowej 1,1m 

szt. 50     

42 
Wymiana płyty nawierzchni bezpiecznej o wym. 50x50cm wykonanej z EPDM dostosowanych do 
wysokości upadkowej 1,6m  

szt. 450     

43 
Wymiana płyty nawierzchni bezpiecznej o wym. 50x50cm wykonanej z EPDM dostosowanych do 
wysokości upadkowej 2,0 m  

szt. 50     

44 
Wymiana płyty nawierzchni bezpiecznej o wym. 50x50cm wykonanej z EPDM dostosowanych do 
wysokości upadkowej 2,5m  

szt. 45     

45 
Wymiana płyty nawierzchni bezpiecznej o wym. 50x50cm wykonanej z EPDM dostosowanych do 
wysokości upadkowej 3,1m  

szt. 45     

46 Demontaż 10 siedzisk huśtawki bocianie gniazdo oraz ich transport do magazynu JZK  kpl. 1     

47 Montaż 10 siedzisk huśtawki bocianie gniazdo po uprzednim ich transporcie z magazynu JZK  kpl. 1     

48 Przewieszenie siedziska huśtawki wahadłowej wraz z łańcuchami -typ deska, kubełek kpl. 10     

49 Skrócenie 2 szt. łańcuchów w huśtawce wahadłowej kpl. 5     

50 

Zabezpieczenie nawierzchni  kostką brukową o szer. 1,0m wokół piaskownicy 

m2 60     

zebranie wierzchniej warstwy (darń) ok 10cm, korytowanie pod nawierzchnię z kostki brukowej na 
głębokość 0,35m, ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 [cm] na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego –10 cm  
wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – 15 cm, wykonanie warstwy z podsypki cementowo– 
piaskowej  – 4 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typ "Holland", kolor szary, o gr.  6cm, 
z wypełnieniem spoin piaskiem, 
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 Wyszczególnienie prac 
Jednostka 

miary 

Szacowany 
zakres robót 

w okresie 
trwania umowy         

Cena jedn. 
brutto [zł] 

Cena brutto 
[zł]              

(kol. 4x5)  

51 

Zabezpieczenie nawierzchni wokół piaskownicy opaską  o szer. 1,0m  z elastycznej kostki 
poliuretanowo gumowej o wymiarach 160x200mm i jednolitej grubości 43mm  (behaton): zdjęcie 
poglądowe nr 21 

m2 30     
zebranie wierzchniej warstwy (darń) ok 10cm, korytowanie pod nawierzchnię syntetyczną na głębokość 
0,35m, ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 [cm] na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego –10 cm, 
wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – 15 cm, wykonanie warstwy z podsypki cementowo piaskowej  
– 4 cm, ułożenie elastycznej kostki poliuretanowo gumowej o wymiarach 160x200mm i jednolitej grubości 
43 mm (behaton) 

52 
Demontaż 1m2 połaci dachowej/ścianki ze sklejki, zakup i montaż połaci dachowej/ścianki z płyty 
HDPE/HPL  

m2 4 
    

    

53 Demontaż 1m2 połaci dachowej/ścianki ze sklejki, zakup i montaż połaci dachowej/ścianki ze sklejki 
impregnowanej malowanej drewnochronem 

m2 4     

54 
Wymiana deski ryflowanej w trapie wejściowym deska drewniana ryflowana dł. 60-90 cm, szer. 6-10 cm, 
gr. 3-5 cm  (zdjęcie poglądowe nr 19) 

szt. 15    

55 
Uzupełnienie deski ryflowanej w trapie wejściowym - deska drewniana ryflowana dł. 60-90 cm, szer. 6-10 
cm, gr 3-5 cm (zdjęcie poglądowe nr 19) szt. 10     

56 Malowanie elementów drewnianych drewnochronem m2 500     

57 Malowanie elementów metalowych farbą do metalu m2 100     

58 Malowanie elementów farbą tablicową m2 61     

59 
Wymiana siedziska typu bocianie gniazdo  o śr. 120cm wraz z linami mocującymi (zdjęcie poglądowe                  
nr 3)              

kpl. 1     

60 
Uzupełnienie siedziska typu bocianie gniazdo  o śr. 120cm wraz z linami mocującymi (zdjęcie poglądowe 
nr 3)              kpl. 1     

61 Wymiana zawiesi siedziska huśtawki (zdjęcie poglądowe nr 20) szt. 8     
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 Wyszczególnienie prac 
Jednostka 

miary 

Szacowany 
zakres robót 

w okresie 
trwania umowy         

Cena jedn. 
brutto [zł] 

Cena brutto 
[zł]              

(kol. 4x5)  

62 Uzupełnienie zawiesi siedziska huśtawki (zdjęcie poglądowe nr 20) szt. 8     

63 Wymiana siedziska z płyty HDPE w piaskownicy szt. 5     

64 Uzupełnienie siedziska z płyty HDPE w piaskownicy szt. 5     

65 Wymiana drążka ze stali nierdzewnej o śr.25 mm i dł. 55cm w  zjeżdżalni szt. 5     

66 Uzupełnienie drążka ze stali nierdzewnej o śr.25 mm i dł. 55cm w  zjeżdżalni szt. 5     

67 
Wymiana belki nośnej huśtawki (nogi) z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, impregnowanego 
ciśnieniowo dł.300-320 cm, szer.9-11cm, wys.9-11cm, malowanej dwukrotnie drewnochronem ( zdjęcie 
poglądowe nr 12) 

szt. 3     

68 
Uzupełnienie belki nośnej huśtawki (nogi) z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, impregnowanego 
ciśnieniowo dł.300-320 cm, szer.9-11cm, wys.9-11cm, malowanej dwukrotnie drewnochronem (zdjęcie 
poglądowe nr 12) 

szt. 3     

69 Wymiana zamka w furtce na zamek rolkowy  szt. 3     

70 Uzupełnienie zamka rolkowego w furtce  szt. 2     

71 Wymiana zamka wraz z kasetą w furtce/bramie  szt. 3     

72 Uzupełnienie zamka wraz z kasetą w furtce/bramie  szt. 2     

73 Wymiana kasety zamka w furtce/bramie szt. 3     

74 Uzupełnienie kasety zamka w furtce/bramie szt. 2     

75 Wymiana klamki w kasecie furtki szt. 2     

76 Uzupełnienie klamki w kasecie furtki szt. 2     

77 
Wymiana zerwanej kotwy w huśtawce - nowa fabrycznie kotwa osadzona na stopie fundamentowej 
(zdjęcie poglądowe  nr 16,17) 

szt. 4     

78 
Wymiana równoważni drewnianej sosnowej, impregnowanej ciśnieniowo, malowanej drewnochronem                    
o wym. 280-320cm x 10-14cm x 8-12 cm w zestawie zabawowym (zdjęcie poglądowe  nr 9) 

szt. 1     

79 
Wymiana panelu ogrodzenia bez przetłoczeń o wym.  1,2m-1,3m  2,4m-2,6m wykonanego z drutu 
ocynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo, kolor dostosowany do wymienianego elementu, drut 

szt. 3     
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 Wyszczególnienie prac 
Jednostka 

miary 

Szacowany 
zakres robót 

w okresie 
trwania umowy         

Cena jedn. 
brutto [zł] 

Cena brutto 
[zł]              

(kol. 4x5)  

pionowy fi 6, drut poziomy fi 8 (zdjęcie poglądowe  nr 27,28) 

80 
Uzupełnienie panelu ogrodzenia bez przetłoczeń o wym.  1,2m-1,3m  2,4m-2,6m wykonanego z drutu 
ocynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo, kolor dostosowany do kolorystyki pozostałych elementów 
istniejącego ogrodzenia (zdjęcie poglądowe  nr 27,28) 

szt. 3     

81 
Wymiana słupka ogrodzeniowego o wym. 6*4 cm wys. 1,9-2,10m, ocynkowany ogniowo, malowany 
proszkowo, kolor dostosowany do wymienianego elementu: wykucie fundamentu i wykonanie fundamentu 
zgodnie ze sztuką budowlaną: beton B20-B25 wylany na głębokość 0,6 m (zdjęcie poglądowe  nr 29) 

szt. 5   

82 

Uzupełnienie słupka ogrodzeniowego o wym. 6*4 cm wys. 1,9-2,10m, ocynkowany ogniowo, malowany 
proszkowo, kolor dostosowany do kolorystyki pozostałych elementów istniejącego ogrodzenia: wykonanie 
fundamentu zgodnie ze sztuką budowlaną: beton B20-B25 wylany na głębokość 0,6 m   (zdjęcie poglądowe  
nr 29) 

szt. 
5 
 

  

83 Wykucie fundamentu betonowego 0,4m*0,4m*0,5m wraz z wywozem gruzu  szt. 10     

84 Wykonanie fundamentu betonowego 0,4m*0,4m*0,5m  szt. 10     

    RAZEM BRUTTO:     
 

 

 

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

 
 
 

UWAGA: 
Podane w  powyższych tabelach dane są szacunkowe na dzień zawarcia umowy i mogą ulec zmniejszeniu/zwiększeniu w trakcie realizacji zadania w ramach środków   
przewidzianych w umowie.  
Wymiana – należy rozumieć demontaż starego urządzenia/elementu urządzenia oraz zakup wraz z montażem nowego urządzenia/elementu urządzenia.   
Uzupełnienie – należy rozumieć zakup wraz z montażem nowego urządzenia/elementu urządzenia. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
Wykonawca: 
……………………………………………
…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 
…………………………………….……… 
…………………………………….………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

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.: 

„Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 
prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania 
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy 
PZP.* 
 

b) 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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
PZP podjąłem następujące środki naprawcze: * 

……………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………….……………………………………………………….… 
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 Pzp oraz 
podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności) 
 
*niepotrzebne skreślić 

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) 

na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 – 22 Pzp nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

      ……………………………...……………..…..……….  
                          (miejscowość, data) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 
……………………………………………
…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 
…………………………………….……… 
…………………………………….………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

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.: 

„Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 
prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt. 8.1 ppkt 2 
lit. c) SIWZ  dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt. 8.1 ppkt 2 lit. c)  

 1) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
………………………………………………………………………….…………………………………
………..………………………………………………………………………………………………….,  
w następującym zakresie: …………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 2) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
………………………………………………………………………….…………………………………
………..………………………………………………………………………………………………….,  
w następującym zakresie: …………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

           

 
      ……………………………...……………..…..……….  
                         (miejscowość, data) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
- przykładowy wzór pełnomocnictwa -             

……………………………, dn. ………………….. 
                          miejscowość          data        

Pełnomocnictwo 

1. ………………………..…………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  
            /wpisać nazwę/  
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

1. ………………………………………….. 
2. …………………………………………. 

2. ……………….…………………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  
             /wpisać nazwę/  
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

1. ………………………………………….. 
2. …………………………………………. 

3*. ………………………..………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  
            /wpisać nazwę/  
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia 
publicznego  i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej 
odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ustanawiamy …………….……………….. 
..…………………………........………………………………….……………………….. pełnomocnikiem 
             /wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/  
 
 

w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa do: 

a) ** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-
Zdrój”, prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, a także do zawarcia umowy o realizację tego 
zamówienia publicznego; 

b) ** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-
Zdrój”, prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*    w przypadku gdy ofertę składa złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa Konsorcjum więcej niż 3 firm należy dopisać pozostałe 

firmy. 
**    należy wybrać właściwą opcję  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
-przykładowy wzór zobowiązania- 

 
............................................................................... 
 (pieczęć podmiotu składającego zobowiązanie)  

 
 

Zobowiązanie podmiotu  trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  
na  potrzeby wykonania zamówienia 

 
 

1. Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie, który 
reprezentuję, tj. ………………..…………...……………………….…………………oświadczam(y), że na 
podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz. U z 2019 r.  poz. 1843) zobowiązuję się 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy, tj. ………………………………………..………………….…… 
………………………………………..………………………….………..………......…….…… niezbędne 
zasoby, tj. 

 

□   zdolności techniczne lub zawodowe*,  
     Jeśli dotyczy  podać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
……………………………………….………………………………………………………………..……… 
…………………………………….………………………………………….……………………..…………
………………………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………….........………………………………………………………………...……… 
………………………………….........………………………………………………………………..………  

 

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:   

„Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 

2. Jednocześnie oświadczam, że: 

a) wykorzystanie zasobów podmiotu, który reprezentuję przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 
odbywać się będzie w następujący sposób: 

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

 
b) zakres i okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia, obejmuje: 

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

 
c) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia podmiot, który reprezentuję zrealizuje usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

 
* zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczą   
 
 
 

dnia .........................................       
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Uwaga:  
Przedmiotowy dokument należy przedłożyć na wyraźne wezwanie zamawiającego - art. 26 ust. 2 ustawy PZP 
 

Załącznik nr 6 do  SIWZ  
 
 
 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

 
Imię 

i nazwisko 
 

Dane dotyczące: 

- wymaganych kwalifikacji zawodowych,  
-uprawnień  

Informacje o podstawie do 
dysponowania osobami 
(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, zobowiązanie podmiotu 
trzeciego itp.) 

Kierownik  
robót 

 
 

Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia: 
Uprawienia budowlane w specjalności 
……………….……………..…………….
.……………...……………………………
……………………………………………
………................................................…… 
(należy wpisać nazwę posiadanych uprawnień) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………...……………..…..……….  
                 (miejscowość, data) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ / Załącznik nr 1 do UMOWY               

          
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem, przeglądami, naprawami                 
i konserwacjami gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

1.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje: 

1.2.1. Kontrolę bieżącą: w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r. oraz                                            
od 01.04.2021r. do 30.11.2021r. kontrola przeprowadzana co najmniej 1 raz w tygodniu, 
natomiast w okresie od 01.12.2020 r. do 31.03.2021 r. - co najmniej 1 raz w miesiącu. 

Kontrola bieżąca ma na celu: ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem 
wandalizmu, działań warunków pogodowych oraz sprawdzanie funkcjonalności, stabilności i stopnia 
zużycia urządzeń zabawowych. 

1.  Czynnościom kontrolnym podlega w szczególności:  
a) czystość, stan i grubość nawierzchni [sprawdzenie: a) czy nawierzchnie są wolne od wszelkich 

zanieczyszczeń takich jak, np.: kawałki szkła, substancje toksyczne, niedopałki papierosów oraz  inne 
zanieczyszczenia, b) poziomu nawierzchni sypkiej, c) czy nawierzchnie „sztuczne” nie są uszkodzone], 

b) funkcjonalność, kompletność, stan urządzeń [sprawdzenie: a) czy urządzenia posiadają wszystkie 
elementy, b) stanu i zużycia połączeń oraz elementów ruchomych, c) wystąpienia ostrych krawędzi,                  
d) czy urządzenia są pomazane lub pomalowane przez wandali, e) stanu łańcuchów i lin, f) śladów 
rozkładu i korozji, g) zużycia pozostałych części nie wymienionych wcześniej],  

c) ogrodzenie (sprawdzenie wad ogrodzenia takich jak: odsłonięte fundamenty, wystające elementy, np. 
druty, gwoździe, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia furtki itp.), 

d) stan tablic regulaminu korzystania z placów zabaw (sprawdzenie kompletności i czytelności tablicy, na 
której powinien być umieszczony regulamin, numer telefonu alarmowego (112), numer kontaktowy do 
jednostki administrującej, adres placu zabaw oraz nazwa administratora), 

e) inne nieprawidłowości wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa, które nie zostały wymienione 
wcześniej (np.: kosz lub ławka znajdzie się w obrębie strefy bezpieczeństwa urządzenia, na placu 
zabaw pojawiły się groźne owady itp.). 
 

2. W ramach bieżącej kontroli Wykonawca będzie wykonywał drobne prace zapewniające bezpieczeństwo 
na terenie placu w tym m.in.:     

a) poprawa mocowania poluzowanych desek, dokręcenie/uzupełnienie wkrętów, śrub, nakrętek, 
regulowanie naciągu lin, regulacja furtek, bram oraz przęseł ogrodzeń, 

b) regulacja położenia opony stanowiącej odbojnik pod huśtawkę typu ważka, 
c) smarowanie ruchomych elementów/połączeń urządzeń, 
d) usunięcie rozwarstwień/uszkodzeń belek drewnianych poprzez szlifowanie elementu oraz malowanie 

drewnochronem, 
e) zabezpieczanie urządzeń taśmą wygrodzeniową w przypadku ich uszkodzenia w stopniu stwarzającym  

zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników, 
f) likwidacja niebezpiecznych gniazd owadów pojawiających się w obrębie placów zabaw, 
g) utrzymanie nawierzchni podłoża placu zabaw w stanie gwarantującym bezpieczne użytkowanie, m.in. 

poprzez usuwanie niebezpiecznych, wystających elementów (kamieni, elementów betonowych, 
zanieczyszczeń) oraz niwelację nawierzchni piaskowej wokół urządzeń - zasypywanie dołków oraz 
wystających fundamentów pod urządzeniami, przegrabianie podłoża, usuwanie zanieczyszczeń, 

h) uzupełnienie/wymiana śrub w uchwytach huśtawki typu ważka (zdjęcie poglądowe nr 4), 
i) wymiana/uzupełnienie zaślepek (zdjęcie poglądowe nr 18), 
j) wymiana/uzupełnianie daszków na elementach konstrukcyjnych urządzeń zabawowych, ogrodzeń 

(zdjęcie poglądowe nr 10), 
k) mycie zabrudzonych urządzeń zabawowych oraz innych elementów wchodzących w skład placu 
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zabaw, 
l) usuwanie naklejek, reklam, graffiti i wulgarnych napisów, 
m) wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej.  

  

3. Po przeprowadzeniu kontroli placu zabaw, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do 
uzupełnienia formularza „Kontrola przez oględziny (bieżąca)” w Książce Kontroli Placów Zabaw. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie* poinformować (pisemnie, e-mailem lub 
osobiście) Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w celu ustalenia wspólnie 
z Zamawiającym zakresu prac niezbędnych do wykonania i terminu ich realizacji. Powyższe zostanie 
zapisane w formularzu wykonawczo-rozliczeniowym, który stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

4.  

*) ustala się, iż Wykonawca informacje przedłoży do dnia następnego po przeprowadzonej kontroli, 
a w przypadku gdy termin ten wypadnie w dniu wolnym od pracy, to w 1-szy dzień roboczy (rozumiany jako 
dni pracy Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, tj. w pn. – śr. 7:30 do 15:30, czw. 7:30 do 17:00, pt. 7:30 do 14:00) 
 

5. Książki Kontroli Placów Zabaw dla każdego obiektu znajdować się będą w siedzibie Zamawiającego. 
Dokumenty w postaci formularzy stanowiące część Książki Kontroli Placów Zabaw będą każdorazowo 
udostępniane Wykonawcy celem ich uzupełnienia. 
 

Uwaga: Wszystkie prace oprócz prac ujętych w pkt 2. a)-j) będą realizowane w oparciu o zapisy                          
w formularzu wykonawczo-rozliczeniowym. Termin oraz zakres zostanie ustalony przez 
Zamawiającego  w porozumieniu z Wykonawcą. Realizacja prac ujętych w pkt 2 a)-j) będzie podlegała 
rozliczeniu w ramach stawki za „koszt kontroli bieżącej”. 

1.2.2. Kontrolę coroczną główną: 

1. Przeprowadzaną raz w roku w terminie od 01.05.2020 ÷ 31.05.2020 r. [zgodnie z art. 62.1. ust.2, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186)]   
 

2. Przeprowadzaną raz w roku w terminie od 01.05.2021 – 31.05.2021 r. [zgodnie z art. 62.1. ust.1, ustawy                               
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186)]  

Kontrola coroczna główna: ma na celu sprawdzenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa urządzeń, 
fundamentów i nawierzchni placu zabaw. Czynnościom kontrolnym podlega w szczególności: 

a) zakres wyszczególniony w pkt.1.2.1. ppkt 1, 
b) stan fundamentów, 
c) zmiany w poziomie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych na skutek dokonanych napraw, 
d)   przestrzeń minimalna urządzeń (sprawdzenie zachowania minimalnej przestrzeni). 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego z co najmniej trzydniowym 
wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia kontroli corocznej głównej. Kontrola zostanie 
przeprowadzona w godzinach pracy Zamawiającego oraz przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
 

4. Wykonawca po przeprowadzonej kontroli, zobowiązany jest do wypełnienia formularza „Kontrola 
coroczna główna”/„Karta kontroli 5-letniej” stanowiącego element Książki Kontroli Placu Zabaw. 
Wpis winien zostać poświadczony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, z zawarciem informacji o dopuszczeniu /niedopuszczeniu placu zabaw do 
dalszej eksploatacji oraz potwierdzenie zgodności z obowiązującymi normami (Wykonawca 
zobowiązany jest podać nr normy). 
 

5. Wykonawca przedstawi w formie papierowej zestawienie elementów poszczególnych urządzeń 
wymagających naprawy wraz z dokumentacją fotograficzną.  
 

6. Wykonawca przedstawi świadectwo przeprowadzenia kontroli corocznej głównej/kontroli pięcioletniej 
poświadczone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, uwzględniając informację o dopuszczeniu/niedopuszczeniu placu zabaw do dalszej 
eksploatacji zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz potwierdzenie zgodności                                  
z obowiązującymi normami (Wykonawca zobowiązany jest podać nr normy). Świadectwo należy 
sporządzić po wypełnieniu formularza „Kontrola coroczna główna”/ „Karta kontroli 5-letniej”. 
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1.2.3. Naprawy cząstkowe i/lub całościowe urządzeń zabawowych – na każdorazowe polecenie 
Zamawiającego 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

a) wykonywanie napraw i usuwanie usterek, w  tym m.in.: wymiana uszkodzonych, złamanych lub 
nadłamanych części drewnianych, wymiana łączników i elementów metalowych, usuwanie 
wystających ostrych części łączników metalowych, uzupełnianie elementów brakujących, poprawa 
mocowania urządzenia w podłożu itp.  

b) zakup potrzebnych materiałów i elementów urządzeń,  
c) wymiana zużytych lub zniszczonych materiałów i elementów urządzeń na nowe lub montaż 

nowych materiałów i elementów urządzeń - o ile to możliwe należy używać oryginalnych części 
wytworzonych przez producenta urządzeń zabawowych lub przez niego zalecanych. Decyzje o ww. 
czynności na wniosek Wykonawcy podejmuje każdorazowo Zamawiający, 

d) demontaż zniszczonych lub nie nadających się do dalszej eksploatacji elementów, części urządzeń 
oraz urządzeń trwale związanych z gruntem (łącznie z fundamentami) wraz z wyrównaniem                             
i uporządkowaniem terenu po usuniętym urządzeniu. Decyzje o ww. czynności na wniosek 
Wykonawcy podejmuje każdorazowo Zamawiający, 

e) montaż naprawionych/nowych elementów, części urządzeń oraz urządzeń, 
f) w trakcie wykonywanych prac remontowych wyznaczenie strefy robót remontowych poprzez 

zabezpieczenie placu lub jego części taśmą wygrodzeniową,  
g) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania nieprawidłowości pojawiających się 

podczas eksploatacji placów zabaw, mogących stanowić zagrożenie dla ich użytkowników. Gdy jest 
to niemożliwe Wykonawca zobowiązuje się do unieruchomienia lub demontażu urządzenia. 
Demontaż urządzenia zabawowego następuje za zgodą Zamawiającego. 
 

UWAGA: 
Naprawy cząstkowe i/lub całościowe będą realizowane w oparciu o zapisy w formularzu wykonawczo-
rozliczeniowym. Termin oraz zakres realizacji zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu 
z Wykonawcą. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac nieujętych w tabeli cen jednostkowych brutto (załącznik nr 2             
do umowy) przedstawi Zamawiającemu szacunkowy koszt realizacji zadania rozliczony                                            
w oparciu o składniki cenotwórcze podane w ofercie, celem dokonania akceptacji przez Zamawiającego. 
Przed wmontowaniem zakupionych materiałów Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 
je Zamawiającemu, celem akceptacji - na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.  
 

1.2.4. Inne prace w zakresie utrzymania placów zabaw: 

      a)   naprawa lub wymiana tablic informacyjnych, regulaminów korzystania z placów zabaw, 
      b)   uzupełnienie powstałych ubytków w piaskownicach,  
       c)   naprawa lub demontaż elementów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci), których skala                       
            zniszczenia uniemożliwia ich dalsze bezpieczne użytkowanie a koszt naprawy przewyższa ich 

realną wartość,  
d) naprawa, uzupełnienie, konserwacja ogrodzeń, furtek i bram ogrodzeniowych,  
e) malowanie elementów urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury zgodnie                          

z instrukcją producenta w tym: przygotowanie powierzchni do malowania poprzez: oczyszczenie, 
osuszenie, odtłuszczenie.  

 

UWAGA: 
Inne prace w zakresie utrzymania placów zabaw będą realizowane w oparciu o zapisy w formularzu 
wykonawczo-rozliczeniowym. Termin oraz zakres realizacji zostanie ustalony przez Zamawiającego 
w porozumieniu z Wykonawcą. 

1.2.5. Wykaz lokalizacji placów zabaw objętych utrzymaniem przez Miasto Jastrzębie-Zdrój: 

1. os. 1000-lecia 
2. ul. Beskidzka 
3. ul. Bratków 



 

Sygn. akt  BZP.271.21.2020 

43 
 

4. ul. Jasna 
5. ul. Karola Miarki 
6. ul. Kaszubska 
7. ul. Klubowa 
8. ul. Krakowska 
9. ul. Kusocińskiego 
10. ul. Mazowiecka - Jar Południowy 
11. ul. Mazowiecka - Jar Południowy- Plac TKKF 
12. ul. Miodowa 
13. ul. Moniuszki 
14. Park im. Witczaka  
15. ul. Pomorska 
16. ul. Rybnicka 
17. ul. Śląska 
18. ul. Turystyczna 
19. ul. Wrocławska 
20. ul. Wrzosowa 
21. ul. Zielona 

 

UWAGA: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości wskazanych placów zabaw w trakcie realizacji 
zadania w przypadku powstania nowego gminnego placu zabaw w ilości szacowanej 1 plac/rok, w ramach 
kwoty wynikającej z umowy.  

 
1.2.6. Warunki ogólne: 

1. Wytwórcą odpadów powstających w trakcie wykonywania powierzonych obowiązków jest 
Wykonawca. Gospodarowanie wytworzonymi odpadami w wyniku wykonywania powierzonych 
obowiązków należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Nie dopuszcza się do zalegania zebranych odpadów na powierzonym terenie. Należy je usuwać na 
bieżąco w trakcie wykonywania prac i po ich zakończeniu.  

3. Materiały i elementy użyte do naprawy urządzeń zabawowych powinny odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny być identyczne 
pod względem wyglądu i charakterystyki technicznej z użytymi na istniejących urządzeniach.   

4. W przypadku wystąpienia wad w realizacji Zamówienia Zamawiający ustali termin usunięcia wad, 
usterek. 

5. Po podpisaniu umowy odbędzie się komisyjne przekazanie powierzonych placów zabaw przy 
udziale przedstawicieli obu stron. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do faktur za zakupione nowe elementy.  

1.2.7. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca winien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wymogów normy PN-EN 1176 
i 1177. 

2. Wykonawca winien podejmować bez zbędnej zwłoki prace remontowe i porządkowe konieczne           
do wykonania na placach zabaw, a w przypadku braku materiałów niezbędnych do wykonania prac 
remontowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zadbać o wyłączenie urządzenia 
z eksploatacji do czasu jego naprawienia, jeżeli jego dalsze użytkowanie stanowić będzie 
zagrożenie dla użytkowników placu zabaw. 

3. Organizacja i prowadzenie prac należy do Wykonawcy, a koszty z tym związane nie stanowią 
odrębnego wynagrodzenia.    

4. Za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia (dot. m.in. 
materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur, urządzeń 
zabawowych, drobnych form architektonicznych oraz innych instalacji podziemnych 
i nadziemnych). 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną, za skutki ewentualnych 

wypadków spowodowanych zaniedbaniem lub nieprawidłową realizacją przedmiotu umowy.  
7. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych powstałych 

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje na siebie Wykonawca. 
8. Roboty remontowe, konserwatorskie powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa, w sposób precyzyjny i estetyczny. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie zakończenia robót 

zanikowych ustalając z nim termin odbioru tych robót. 
10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie, wszystkie urządzenia oraz materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować terminowość prowadzenia 
i zakończenia robót.  

11. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały 
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o zagrożeniach powstałych 
na placach zabaw, konsultować z Zamawiającym konieczne do wykonania naprawy urządzeń 
zabawowych i informować Zamawiającego o wykonanych pracach remontowych. 

13. Wykonawca zapewnia całodobowy dyżur telefoniczny.  
14. Wykonawca we własnym zakresie pozyskuje zgodę na częściowe zajęcie terenu niestanowiącego 

własności gminy i ponosi koszty wynikające z jego udostępnienia oraz przywrócenia do stanu 
pierwotnego, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania. Koszty te nie stanowią 
odrębnego wynagrodzenia. 

15. Wykonawca zapewnia, przez okres związania umową, stały nadzór osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nad placami zabaw. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w ramach bieżącej kontroli do przeprowadzenia inwentaryzacji 
urządzeń na każdym z placów zabaw raz w roku w miesiącu październiku oraz wykonania 
w trakcie kontroli dokumentacji fotograficznej (zapis na CD). Wyniki inwentaryzacji zostaną 
przekazane Zamawiającemu wraz z fakturą stanowiącą rozliczenie za miesiąc październik.  

17. Wykonawca ma obowiązek zapewnić środek transportu oraz uczestniczyć w odbiorze robót. 
Nieobecność Wykonawcy w trakcie odbioru robót traktuje się jako zrzeczenie się jakichkolwiek 
roszczeń co do wyników odbioru robót. 

18. W przypadku zabezpieczenia urządzenia zabawowego lub placu zabaw do czasu jego naprawy lub 
usunięcia usterki Wykonawca odpowiada za trwałość i skuteczność wykonanego przez siebie 
zabezpieczenia.  

19. W przypadku zgłoszenia prac w trybie awaryjnym Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia 
zgłoszenia, dotarcia do miejsca zdarzenia i podjęcia działań w celu zabezpieczenia miejsca 
zdarzenia lub podjęcia natychmiastowych działań w celu usunięcia awarii. Dodatkowo w tym 
czasie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej zgłoszonej 
awarii/usterki przed i po podjęciu działań), przesłania jej na adres e-mailowy Zamawiającego* 
wraz z informacją o czynnościach, jakie zostały podjęte w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
użytkowników placu zabaw lub dostarczenia jej w inny skuteczny sposób. Zamawiający zgłosi 
awarię Wykonawcy na wskazany przez niego numer telefonu całodobowego. W przypadku 
trzykrotnego nieodebrania telefonu przez Wykonawcę w przeciągu 30 minut od wykonania 
pierwszej próby połączenia przez Zamawiającego, wiadomość zostanie wysłana na wskazany 
w umowie adres e-mailowy Wykonawcy. Wiadomość uznaje się za dostarczoną nawet 
w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez Wykonawcę.   

*wiadomość w czasie godzin pracy UM należy przekazać na adres e-mailowy gk@um.jastrzebie.pl 

wiadomość poza godzinami pracy UM należy dodatkowo przekazać na adres e-mailowy 
odsm@um.jastrzebie.pl 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

U M O W A (WZÓR) 
GK.272…......................2020 

 
zawarta w dniu ................................................. r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój   
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, NIP: 633-221-66-15, REGON 276255358 
reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. 

zwanym dalej  Zamawiającym  

a 
Nazwa firmy (siedziba i adres) 
……………………............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
NIP.............................................REGON........................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą 

w rezultacie udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 1843) 
została zawarta umowa o następującej treści: 

Przedmiot Zamówienia  
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem, przeglądami, naprawami 
i konserwacjami gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy. 

3. Koordynatorem bezpośrednim  ze strony Zamawiającego będzie: ………………..……………………. 
4. Koordynatorem bezpośrednim ze strony Wykonawcy będzie: …………..…………………………… 
5. Numer całodobowego telefonu do Wykonawcy: ……………………………...………………………... 
6. Adres e-mailowy do Wykonawcy: ……………………………...………………………………………. 
7. Funkcję kierownika robót pełnić będzie: ………………………………………………………………. 
8. Koordynatorem działań w zakresie BHP jest Wykonawca. 
9. Zapis, o którym mowa w §1 pkt 3 umowy, może zostać zmieniony w formie pisemnego 

jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. W terminie do 7 dni od jego sporządzenia 
Zamawiający prześle go do Wykonawcy. Umowa w tym zakresie nie wymaga zapisów w formie 
aneksu. 

Termin Realizacji Zamówienia: 
§ 2 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
a) Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 
b) Termin zakończenia: 30 listopada 2021 r. 
c) Czas reakcji na  zgłoszenie dotyczące wykonania prac w trybie awaryjnym: ………… minut. 

 
Podwykonawcy 

§ 3 
1. Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stanowi Załącznik  

nr 4 do umowy.  
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2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 należy wypełnić niezwłocznie po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia (art. 36 b ust. 1 ustawy PZP).  

4. Załącznik  nr 4 lub jego zmiana  nie  wymaga  sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się  jej 
integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.  

5. W przypadku  niezgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca  
będzie realizował  przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji załącznik nr 4 
uważa się za nieobowiązujący.   

6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zadanie przy udziale podmiotów trzecich na zasoby, których 
się powoływał zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów odpowiada, zgodnie z art. 26 ust. 2 e ustawy PZP, solidarnie z Wykonawcą za szkodę 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

Wynagrodzenie 
§ 4 

1. Strony ustalają, że wartość zamówienia stanowiąca przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty  
w wysokości: 276 422,76 zł netto + podatek VAT 63 577,24 zł = 340 000,00 zł brutto, słownie: 
trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100.     

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, wynikającego ze: 
I. składników cenotwórczych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: 
a) stawka 1 roboczogodziny kosztorysowej netto (1 rg) bez podatku VAT: ……………..……..zł, 
b) koszty pośrednie do (R, S): ……….……………….. %, 
c) zysk do R+Kp(R), S+Kp(S): ……………………….. %. 

II. cen jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na       

rachunek Wykonawcy nr …………………………….... , w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia 
poprawnie wystawionej na Zamawiającego faktury, po uprzednim spełnieniu warunków, o których 
mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a) wskazany w § 4 pkt 3 umowy rachunek bankowy należy do Wykonawcy, 
b) dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej. 
5. Roboty rozliczane będą odpowiednio wg: 

a) szczegółowego zestawienia zadań, sporządzonego w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę 
w „Tabeli cen jednostkowych brutto”, stanowiącej załącznik nr  2 do umowy, 

b) szczegółowego kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o składniki cenotwórcze,                  
o których mowa w pkt. 3.I.a-c.  

6. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie: 
a) podpisany przez obie strony protokół częściowego odbioru robót, 
b) zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego szczegółowy kosztorys powykonawczy 

lub/i szczegółowe zestawienie zadań.  
7.  Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi …….… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

częściowego robót. 
8. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu częściowego 

odbioru robót na wszystkie dostarczone elementy urządzeń zabawowych oraz pojedyncze urządzenia.  
9. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie na rok: 

 2020 r. w wysokości ………………….. zł brutto 
 2021 r. w wysokości ………………….. zł brutto 

10. Klasyfikacja budżetowa:……………………….. 
11. Zamawiający będzie realizował zamówienie wg rzeczywistych potrzeb, do wysokości kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na ten cel. 
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12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 
umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w § 4 ust. 12 umowy. 

14. Zmiana ilości placów zabaw wykazana w pkt. 1.2.5 załącznika nr 1 do umowy, dokonana w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia, nie będzie powodować zmian w zakresie wartości zamówienia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

15. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego jednostronnego 
oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia prześle go do 
Wykonawcy. 

16. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich 
bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonywania prac 
związanych z realizacją niniejszej umowy przez Podwykonawcę. 

17. W przypadku zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie objęte umową, Wykonawca składa niezwłocznie pisemne oświadczenie o zaistnieniu 
tej okoliczności, ze wskazaniem aktualnego konta, a umowa w tym zakresie nie wymaga zmiany 
w formie aneksu. 

18. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi, wystawionymi w okresach miesięcznych. 
19. Płatnik:    

Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu 
Aleja Józefa Piłsudskiego 60 
Jastrzębie-Zdrój; 44-335 Jastrzębie-Zdrój  

20. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 
6332216615 

21. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 
NIP………………… Jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania  i otrzymywania 
faktur VAT. 

22. Zapłata za wykonanie umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,  
o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych  
z należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

Klauzule Waloryzacyjne 
§ 5 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku zmiany: 
a)  obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia 

kosztów wykonania  zamówienia,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.  
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, iż zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i dotyczą okresu wykonywania zadania 
w terminie umownym, w którym zadanie miało być wykonane,  z uwzględnieniem zapisów ust. 4. 

3. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga dla swojej ważności zmiany umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, wynikające z tytułu 
waloryzacji wynagrodzenia określone ust. 1 w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia, będzie niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 6 
1.   Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b i c, 

Wykonawca jest obowiązany  pod  rygorem  utraty  prawa do  ubiegania  się o zmianę wynagrodzenia,  
przedstawić Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, pisemny wniosek, 
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w którym wykaże wpływ na koszty wykonania zamówienia: 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, 

oraz 
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne.  
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji nowego wynagrodzenia, 
potwierdzonego powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana 
wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po uzyskaniu akceptacji  
Zamawiającego, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2.  Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 
pkt. a) dotyczy tylko tych pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie równe wynagrodzeniu 
minimalnemu albo tych osób, których stawka godzinowa nie przekracza wysokości minimalnej stawki 
godzinowej. W przypadku gdy wynagrodzenie danego pracownika przewyższa wynagrodzenie 
minimalne lub stawka godzinowa osoby przekracza wysokość minimalnej stawki godzinowej nie może 
stanowić ono podstawy do ubiegania się o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy.    

3.  Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt b i c 
należy dołączyć dowody świadczące o wystąpieniu tych okoliczności, a w szczególności: 
a) listę pracowników/osób zaangażowanych w realizację Umowy oraz  
b) zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

oraz  
c) zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
d) oświadczenie o nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, 

z którymi zawarto umowy cywilno-prawne w okresie objętym umową oraz 
e) inne  dowody  potwierdzające okoliczność  powodującą  zmianę  wysokości  wynagrodzenia, np. 

umowa o pracę itp. 
4. Lista, o której mowa w ust. 3 pkt a) winna zawierać w szczególności dane każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym: 
a) pełnioną funkcję,  
b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia,  
c) rodzaj zawartej z nią umowy,  
d) wskazanie procentowego zaangażowania danej osoby w procesie realizacji zadania wraz 

z dowodem świadczącym o procentowym zaangażowaniu danej osoby w procesie realizacji 
zadania (np. oświadczenie osoby/pracownika, którego w/w okoliczności dotyczą), 

e) wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie 
przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wraz ze 
stosownym wyliczeniem różnicy pomiędzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym dokonanym 
po zmianie przepisów), 

5.  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia 
wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 4, również na wniosek Zamawiającego, we 
wskazanym przez niego terminie. 

6.  Zamawiający ma prawo  do  zgłoszenia, pisemnych  zastrzeżeń co do zasadności propozycji zmiany 
wynagrodzenia, jeżeli: 
a) żądanie będzie bezzasadne,  
b) zmiany, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt b i c nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia 

Wykonawcy,  
c) zostaną przedstawione nierzetelne dane lub  
d) żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 
Brak  zgłoszenia  zastrzeżeń  nie  oznacza  uznania roszczeń wykonawcy  w tym  zakresie.  

7.  Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 1 
pkt b i c, może obejmować okres nie wcześniejszy niż liczony od dnia wejścia w życie przepisów 
powodujących zmiany: wysokości płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, oraz nie wcześniej niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

8.  Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt a i b będzie skutkowało koniecznością 
dokonania zmian w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta, aneks do umowy zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy 
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organ. 
§ 7 

1. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji 
zarówno w zakresie podwyższenia jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.  

2. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia częściowego przedmiotu umowy zrealizowanego do 
dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki VAT. 

3. Wykonawca w zakresie, o którym mowa w ust. 2 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT 
zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w umowie. 

 

Wymagania dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę  
§ 8 

1. Czynności wykonywane w trakcie  realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego, polegające 
na wykonaniu napraw i konserwacji z uwzględnieniem prac, o których mowa w tabeli cen 
jednostkowych (poz. od 2 do 84) będącej załącznikiem nr 2 do umowy, będą realizowane przez osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym do 
oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą przez co najmniej 
……… osoby / osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Przez cały okres trwania zamówienia do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie 
Zamawiającemu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, dokumentacji 
świadczącej o zatrudnianiu osoby na umowę o pracę: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
iż osoby, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie 
umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu każdorazowo wskazane przez 
niego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

 do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub 
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 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie 
podlegają anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt g) 
niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonania świadczenia. 
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

Kary Umowne  
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:  
a) za niewykonanie zadania ujętego pkt 1.2.1 załącznika nr 1 do umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł, 
b) za każdorazowy stwierdzony przypadek niewykonania drobnych prac  w ramach bieżącej kontroli 

ujętych w pkt 1.2.1 ppkt  2. załącznika nr 1 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500,00 zł, 

c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zadania ujętego pkt 1.2.2 załącznika nr 1 do 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł, 

d) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zadania ujętego pkt .1.2.3 oraz 1.2.4 załącznika nr 
1 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł, 

e) za zwłokę w usunięciu wad, usterek oraz uchybień, stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
liczony od dnia następnego wyznaczonego na usunięcie wad, usterek lub uchybień, 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

g) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: naprawa i konserwacja 
z uwzględnieniem prac, o których mowa w tabeli cen jednostkowych (poz. od 2 do 84) będącej 
załącznikiem nr 2 do umowy, w wysokości 500,00 złotych od osoby, 

h) za brak łączności z Zamawiającym: trzykrotna próba nawiązania kontaktu w ciągu 30 minut – 
500,00zł za każdy przypadek, 

i) za brak reakcji  na zgłoszenie wykonania prac w trybie awaryjnym – 200,00 zł za każdą rozpoczętą  
godzinę.   

2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% 
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Podstawą do naliczenia kar umownych będzie protokół dwustronny, podpisany przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania w/w protokołu, 
podstawę naliczenia kar będzie stanowił protokół podpisany wyłącznie przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań 
uzupełniających z faktury Wykonawcy. 

 

Rozwiązanie Umowy 
§ 10 

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po 
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej, terminowej realizacji zadania.  

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać 
się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.  

 

Zmiana Umowy  
§ 11 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem §11 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 
a) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których Wykonawca się opierał wykazując spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, a nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wykaże 
spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania,  

b) w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność 
ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar 
powierzyć wykonanie części zamówienia, 

c) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: 
 zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak 

i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia, 
 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

 gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma 
bezpośredni wpływ na wartość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania, 

 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

d) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych 
(w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się 
uprawnieniami wymaganymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia). 

3.  Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem 
i uzasadnieniem proponowanej zmiany.  

4.    Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
Odstąpienie od Umowy 

§ 12 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od pisemnego 
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu,  

b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,           

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 
b) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia 

w terminie do 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi                                                                 
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do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 
c) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez 
Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przejęcia od Wykonawcy terenu objętego zamówieniem pod swój dozór. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio żądając od 
Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie 
przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. Oświadczenie 
o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od 
umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części w zakresie niewykonanym do dnia 
odstąpienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstąpienie nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395  
§ 2 kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku odstąpienia przez strony od umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5, Wykonawcy będzie 
przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty wyłącznie części wynagrodzenia odpowiadającego 
zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym 
obustronnie terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy w części, zgodnie z  treścią ust. 5 i 6 nie będzie powodować utraty gwarancji 
lub rękojmi za tę część robót która została zrealizowana. Zamawiający nie traci również uprawnień                          
do żądania zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy określonych w § 9 ust. 1 pkt 5 
umowy. 

Postanowienia Końcowe  
§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.                 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia, w związku z realizacją niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej konieczności 
przetwarzania danych osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia 
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 
2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 

Z a m a w i a j ą c y:       W y k o n a w c a: 
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Załącznik nr 3 do UMOWY  nr …………………z dnia……………………. 

 

FORMULARZ WYKONAWCZO-ROZLICZENIOWY 

  Zakres robót do wykonania Zakres zrealizowanych robót 

lo
ka

li
za

cj
a 

Lp. 
data 

zlecenia 
zlecone naprawy 

termin 
realizacji 

po
dp

is
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rz
ed

st
. 

Z
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go
 

po
dp
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 W
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cy

 

data zgłoszenia 
wykonania robót 

data odbioru 
robót 

uwagi 
termin usunięcia 
wad/usterek 

data odbioru 
usunięcia 
wad/usterek 

P
od

pi
s 

P
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. 
Z
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P
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s 
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Sygn. akt  BZP.271.21.2020 

54 
 

 
 

Załącznik nr 4 do umowy  

nr ………………………………….. 

z dnia ……………………..………. 

 

 
Wykaz podwykonawców (firm)  uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.:  

„Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 
 

Nazwa firmy Adres siedziby Rodzaj oraz zakres prac 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................      ..................................................................................... 
        Podpis i pieczątka osób uprawnionych                                Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 

          do występowania w imieniu Zamawiającego                                                                                             do występowania w imieniu Wykonawcy 


