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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres, siedziba: 95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny 57 tel. 0-46 874 12 95,
faks 0-46 874-02-80, NIP 833-11-40-934.
ROZDZIAŁ II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
zwanej dalej ustawą, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 - 46 ustawy.
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany w Działaniu 1.2. Systemowe wsparcie
instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia:

1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych, sprzętu sportowo – rekreacyjnego,
kajaków w ramach programu: „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowanego w Działaniu 1.2.
Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

2.
I.

Zadanie nr 1 - „Dostawa i montaż sprzętu sportowo – rekreacyjnego”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących zestawów sprzętu sportowo – rekreacyjnego:
1.

Zestaw do gry w boule 6 szt.: w zestawie - 6 metalowych kul o wadze 690 g i średnicy 72
mm (2 wzory, po 3 kule dla każdej drużyny), 1 drewniana kula (“świnka”) o średnicy 30
mm, sznurek do mierzenia odległości. Całość zapakowana w pokrowiec z dołączoną
instrukcją gry.

2.

Zestaw do gry w badminton 4 szt.: w zestawie – 2 rakietki nylonowe, 2 lotki nylonowe,
torba/pokrowiec na sprzęt.

3.

Zestaw kijków do nordic walking 6 szt.: w zestawie – dwa teleskopowe kije, wykonane
częściowo z włókna węglowego i szklanego, pokrowiec.

4.

Skakanki 10 szt.: skakanki sznurkowe, linka o długości 275 cm, miękkie neoprenowe
rączki, długość rączki 11,5 cm.

5.

Zestaw do gry w tenisa stołowego 4 szt.: w zestawie – dwie rakietki do gry wykonane z 5
warstw sklejki, kolorowe skrzydła, guma repluse 500, grubość gąbki 1,5 mm, kształt
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rączki anatomiczny, piłeczka do gry w tenisa stołowego, pokrowiec na sprzęt.
6.

Kręgle 4 szt.: w zestawie – dziewięć sztuk kręgli o wysokości 38 cm, szerokości 12 cm
oraz masie od 1,47 do 1,64 kg, pokrowiec na kręgle.

7.

Kule do kręgli 5 szt.: w zestawie – kula do kręgli wykonana z tworzywa sztucznego,
średnica 160 mm lub 165 mm, masa 2800-2900 g lub 3050 – 3150 g, pokrowiec na kule.
Gumowe piłki dla dzieci 5 szt.: piłka wykonana z gumy, wymiary 20 lub 25 cm, kolor:
jednobarwne

8.

9.

Zestaw do gry w szachy 4 szt.: w zestawie – kaseta o wymiarach 300 x 300 mm ( po
złożeniu 150 x 300 x 55 mm), figury toczone, lakierowane, podklejone filcem, wysokość:
pionek 30 mm, wieża 35 mm, goniec 52 mm, konik 43 mm, królówka 55 mm, król 63 mm,
waga: 0,9 kg

10. Rozkładany zestaw do gry w ringo 1 szt.: w zestawie – siatka o długości 9 m i wysokości
50 cm, krawędź oczka: 45 mm, materiał: polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm.
Górna krawędź siatki pokryta taśmą z czerwonego poliestru. W komplecie linie
wyznaczające pole gry, torba, słupki i 6 śledzi oraz ringo.
11. Stół do gry w ping-ponga – 1 szt. o następujących parametrach.
Betonowy stół do ping-ponga, do osadzenia w podłożu, o wielkości blatu : 2740 mm x
1520 mm, wykonany na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy
blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeża i narożniki oszlifowane
z zaokrąglonymi krawędziami. Siatka stalowa ocynkowana ogniowo, mocowana w
sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta na konstrukcji stalowo betonowej. Stół
powinien odznaczać się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.
12. Stół do gry w szachy - 1szt. o następujących parametrach.
Konstrukcja stolika wykonana z betonu, zbrojonego drutem . Blat stolika jest szlifowany i
zaimpregnowany specjalnym lakierem zapewniającym wysoką odporność na działanie
warunków atmosferycznych. Obrzeża i narożniki stolika z aluminiowego profilu o
zaokrąglonych krawędziach. Siedziska stolika wykonane z listew z zaimpregnowanego
drewna odporne na warunki atmosferyczne zgodne z deklaracją zgodności wykonania z
Polską Normą PN-EN 1177.
Parametry stolika : Wysokość: 70-80 cm, Szerokość: 180 cm, Długość: 180 cm, Waga:
500-550 kg.
13. Tor do gry w kręgle - 1szt. o następujących parametrach.
Powierzchnia toru wykonana z bejcowanego i olejowego drewna o grubości min. 20 mm,
o wymiarach 13 x 1,2 metra. Banda z drewna klejonego – kantówek 10 x 10 Zakończenie
toru pokryte warstwą amortyzującą. Całość zapewniająca wysoką odporność na działanie
warunków atmosferycznych. Tor osadzany na wzmocnionym podłożu.
14. Boisko do gry w boule - 1szt. o następujących parametrach:
Wymiary 4x15m, nawierzchnia utwardzona Warstwy: miałkamienny 0-5 mm,
nawierzchnia piaskowo-żwirowa – gr. 10cm, kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie fr. 4/63 – gr. 15cm, podsypka piaskowa – gr. 20cm lub materiał
utwardzający o podobnych wymogach.
15. Tablice ekspozycyjne - 5szt. o następujących parametrach:

Człowiek – najlepsza inwestycja
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany w ramach projektu systemowego
„rewitalizacja społeczna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Tablica ekspozycyjna wym. 140x80 cm, jednostronna, rama z aluminium o grubości min.
75 mm odporna na warunki atmosferyczne (lub materiał o podobnych walorach),drzwi
jednostronne, oszklenie z pleksi odpornego na uderzenia (lub materiału o zbliżonych
walorach, zawiasy scalone, uszczelnienie wewnątrz zapobiegające kondensacji pary
wodnej, podświetlenie wewnętrzne LED.

Podstawowe wymagania dla dostarczonego sprzętu:
·
dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa, posiadające stosowne certyfikaty
·
o wysokiej odporności na wpływ warunków atmosferycznych ( deszcz, słońce, śnieg)
·
o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne ( uderzenia, obciążenia).
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiotu zamówienia do
wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Muzeum Regionalne w Brzezinach siedziba biura programu
„Rewitalizacja społeczna”, ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny.
Zamawiający zleca Wykonawcy montaż następujących urządzeń: stołu do gry w ping-ponga, stołu do gry w
szachy wraz z siedzeniami, toru do kręgli, boiska do gry w boule oraz tablic ekspozycyjnych, we wskazanych
przez Zamawiającego miejscach.
Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od
dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.

II.

Zadanie nr 2 - „Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących urządzeń edukacyjnych:
1. Kołyska Newtona:
Kołyska Newtona - przyrząd ilustrujący prawo zachowania pędu i energii.
Stelaż montowany na stałe do podłoża wykonany z aluminium odporny na warunki atmosferyczne, kule
(5-7 sztuk) mocowane na linkach stalowych do stelażu.
- wysokość: 160-180cm
- szerokość rozstawu: 60-120cm
- długość stelażu: 150-200cm
2. Nurek Kartezjusza:
Nurek Kartezjusza - przyrząd wyjaśniający zasadę prawa wyporu Archimedesa. Podstawa montowana
na stałe do podłoża wykonana z aluminium odporne na warunki atmosferyczne, część górna wykonana
z pleksi, łączenie pomiędzy częściami uszczelnione, uniemożliwiające wyciek wody.
- wysokość: 150-200cm
- podstawa cylindryczna
3. Koło Spiralne:
Koło spiralne: urządzenie wyjaśniające zasady działania złudzeń optycznych.
Podstawa cylindryczna montowana na stałe do podłoża, aluminiowa, odporna na warunki
atmosferyczne, obrotowa tarcza aluminiowa z nadrukiem wodoodpornym spirali optycznej.
- wysokość urządzenia: 150-200cm
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- podstawa cylindryczna
- średnica koła: 80-120cm
4. Rozszczepiacz światła:
Rozszczepiacz światła: urządzenie wyjaśniające załamanie i rozszczepienie światła białego.
Podstawa cylindryczna montowana na stałe do podłoża, aluminiowa, odporna na warunki
atmosferyczne, wmontowany do niej pryzmat obrotowy wykonany z materiału przezroczystego o co
najmniej dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem
- wysokość urządzenia: 120-160cm
- podstawa cylindryczna
5. Luneta Obserwacyjna:
Luneta składająca się z dwóch elementów: podstawy, mocowanej na stałe do podłoża, oraz obrotowego,
zdejmowanego korpusu. Korpus lunety aluminiowy odlew.
Parametry:
- obiektyw: min. 80mm
- powiększenia: min. 30x
- wysokość: min. 160 cm
- obrót poziomy: 360°
- wychył pionowy: 60°
- ładowarka akumulatora
Podstawowe wymagania dla dostarczonych urządzeń:
·
dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa, posiadające stosowne certyfikaty
·
o wysokiej odporności na wpływ warunków atmosferycznych ( deszcz, słońce, śnieg)
·
o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne ( uderzenia, obciążenia).
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiot zamówienia do
wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Muzeum Regionalne w Brzezinach siedziba biura programu
„Rewitalizacja społeczna”, ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny
Zamawiający zleca Wykonawcy montaż w/w urządzeń edukacyjnych w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od
dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.

III.

Zadanie nr 3 – „Dostawa 8 kajaków z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz przyczepą do
przewozu kajaków”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 kajaków z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz
przyczepą do przewozu kajaków.

Kajaki dwuosobowe 8 szt., przeznaczone do użytku na stawie. Kajaki powinny być lekkie i wykonane z
trwałych materiałów. Kajak musi być dwu kokpitowy i posiadać jeden luk bagażowy zamykany hermetycznie.
Parametry:
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Materiał: Laminat lub polietylen
Długość: od 410 do 450cm
Szerokość od 75cm do 80cm
Waga od 20 do 40kg
Kolor – 4 czerwone i 4 niebieskie
Wiosła do kajaków powinny być trwałe, wykonane z duraluminium(drążek) i polietylenu(pióro)
Powierzchnia pióra – od 730 do 740cm²
Długość - 225cm
Kąt skrętu 0°
Wiosła -16 sztuk
Kamizelki ratunkowe, posiadające atesty PRS – 16 sztuk
2 kamizelki w rozmiarze XS
4 kamizelki w rozmiarze S
4 kamizelki w rozmiarze M
4 kamizelki w rozmiarze L
2 kamizelki w rozmiarze XL
Przyczepa do przewozu kajaków 1 szt., wykonana z ocynkowanej stali. Zawieszenie amortyzowane z resorem.
Przyczepa musi być nowa, wykonana z nowych elementów. Przygotowana do rejestracji (świadectwo
homologacji dostarczyć wraz z przyczepą).

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiot zamówienia do
wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Muzeum Regionalne w Brzezinach siedziba biura programu
„Rewitalizacja społeczna”, ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny

Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od
dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.

CPV: 37400000 – 2 artykuły i sprzęt sportowy
37500000 – 3 gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
34522000 – 2 łodzie rekreacyjne i sportowe

Rodzaj zamówienia: dostawa

ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , liczba części: 3 – Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie
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nr 3 opisane w Rozdziale III. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części.
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.
ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania:
a) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
b) wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
c) potencjału technicznego
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w
przypadkach określonych w ustawie.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany w ramach projektu systemowego
„rewitalizacja społeczna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
3. Możliwość zatrudnienia podwykonawców.
1/ Wykonawca nie może zlecić całości usługi objętej zamówieniem podwykonawcom.
2/ W przypadku przewidywanego przez wykonawcę zatrudnienia podwykonawców należy w ofercie podać jaki
zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował podwykonawca/cy.
3/ Do warunków zatrudnienia podwykonawcy i następnych podwykonawców stosuje się zasady wymienione w
punktach następnych.
4/ Zlecenie części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania
jego lub jego pracowników.
5/ Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą, a
podwykonawcą będzie przedstawienie Zamawiającemu w terminie 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia usług przez podwykonawcę, umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub jej projektu.
6/ Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z następnym podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
7/ Umowy, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8/ Jeżeli Wykonawca nie deklaruje w ofercie zatrudnienia podwykonawców, Zamawiający przyjmuje, że
przedmiot zamówienia zostanie wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.
ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA
Wykonawca stosownie do art. 44 ustawy musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ).
ROZDZIAŁ X. DOKUMENTY JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający żąda w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących
dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy, należy
przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zał. Nr 4 do SIWZ) lub
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. ( zał. Nr 4a do SIWZ)
5 . Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
6 . Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru oferty ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszyscy wspólnicy lub konsorcjanci muszą dołączyć do
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1; oświadczenie o
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braku podstaw do wykluczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozdziale X pkt. 1 ust.
1 - 4.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy
pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 , Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wyznaczonym
pełnomocnikiem.
10. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 7.
11. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 7, została wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
umowa, o której mowa , winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy,
zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania
rozliczeń.
ROZDZIAŁ XI SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.

informacje

2. Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione formy, przy czym preferuje sposób komunikacji z
Wykonawcami drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony
internetowej.
3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą
przekazywane
Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ponadto w uzasadnionych przypadkach, w
szczególności braku adresu Wykonawców, umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego : mopsbrzeziny@brzeziny.pl
5. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.mopsbrzeiny.pl
6. Zamawiający zastrzega, iż dla odwołań oraz przystąpień do odwołań właściwą formą komunikacji
Wykonawców z Zamawiającym jest forma pisemna, dopuszcza się przekazanie informacji drogą
elektroniczną lub faksem, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu na piśmie.
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7. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.
8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
9. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
1/ w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Kamila Pabin tel. 661-142-937
2/ w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Kamila Pabin tel. 661-142-937
10.Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w godzinach od 8:00 do
16:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.
11.W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z
załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.
ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub
wybrane zadnia. (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1, załącznik Nr 1 do
SIWZ Zadanie nr 2, załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie nr 3).
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności wymienionej w
załączniku Nr 1 do SIWZ.
Oświadczenia sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być
złożone wyłącznie w formie oryginału.
Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za
pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym, atramentem. Formularz oferty i
wszystkie dokumenty również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach muszą być podpisane; za
podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny (imię i nazwisko)
złożony przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta
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określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron
niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z
dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie
oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu (notarialnie).
Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być
dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „Część jawna oferty” i jako „Część
zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „ części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej oferty” muszą być
ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Oferta musi być złożona w opakowaniu: nieprzejrzystym, zamkniętym, zaadresowana następująco:

Nazwa i adres
Wykonawcy , telefony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
95-060 Brzeziny
ul. Św. Anny 57
OFERTA NA:
W przypadku dostarczenia pocztą dopisek „ dostarczyć do dnia 9 kwietnia 2014r. do godz. 10.00”
Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 95-060 Brzeziny
ul. Św. Anny 57, pok. Nr 2

Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i w
formie przewidzianej dla oferty z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem
„zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu
stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona od reprezentowania
Wykonawcy.
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ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2, do dnia 9 kwietnia 2014 r., do godziny 10:00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
3. Zamawiający może przedłużyć termin
Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy.

składania

ofert,

informując

o

tym

wszystkich

4. Otwarcie ofert:
1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, w dniu 9 kwietnia 2014 r., o godzinie
10:30;
2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
4) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności
zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt. 4 podpunkcie 3 i 4, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik
Nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1, załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie nr 2, załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie nr 3,
załącznik Nr 1 do SIWZ Zadanie nr 4).
2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące
wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.
3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
4. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego tj. do drugiego miejsca po przecinku.
5. Należność za wykonanie zamówienia zostanie zapłacona w PLN.
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich .
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY , WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT .
1. Kryterium cena ofertowa brutto– 100 %

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. Oferta zawierająca najniższą cenę
otrzyma 100 punktów. Każda kolejna oferta otrzyma punkty obliczone wg wzoru:
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W = ( C min: C x) x 100
gdzie
W - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę
C min - minimalna cena, zaoferowana w przetargu ,
C x - cena badanej oferty.
3.
4.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Liczba
punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (art. 92 ustawy)Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwy (firmę), imię i nazwisko siedzibę albo adres zamieszkania i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w
pkt. 1 podpkt.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXI. WZÓR I WARUNKI UMOWY
1.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w
przypadkach opisanych w pkt. 4 określając warunki tych zmian.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach:
I.
Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w
przypadku:
a) opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z określonym
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b)
c)
II.
a)

pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których
uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza umowa;
wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu,
Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:
ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku od towaru i usług.

III.
Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku:
a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego,
b) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie produktów spowodowana zakończeniem
produkcji określonych w umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
c) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
d) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana
osób reprezentujących Strony.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości,
ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym
uczestniczy Wykonawca.

ROZDZIAŁ XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
7.Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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ROZDZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego .
2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są :
załącznik nr 1 - formularz ofertowy wraz z załącznikiem,
załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załącznik nr 4 – oświadczenie o podmiotach należących do grupy kapitałowej,
załącznik nr 4a - oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,
załącznik nr 5 - projekt umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:
NIP
REGON:
Nr konta bankowego
TEL
Faks:
E-mail

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
95-060 Brzeziny
ul. Św. Anny 57

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Zadanie nr 1 - „Dostawa i montaż sprzętu sportowo – rekreacyjnego”.
1. Oferuję - oferujemy* wykonanie całego zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania za wynagrodzeniem
ryczałtowym:
brutto: ……………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………….……………
netto: ……………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………….……………
2.

Oświadczam/Oświadczamy *, że przedmiot zamówienia wykonam – wykonamy* w terminie: 14 dni od
dnia podpisania umowy

3. Wyrażam - wyrażamy* zgodę na zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w
projekcie umowy.
4. Zapoznałem - zapoznaliśmy* się z dokumentami przetargowymi i przyjmuję – przyjmujemy* przedmiot
zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są
kompletne, prawdziwe i rzetelne.
6.

Zapoznałem się – zapoznaliśmy się* z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, akceptuję akceptujemy* jej treści i warunki oraz zobowiązuję –zobowiązujemy* się do zawarcia jej w przypadku
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wyboru naszej oferty.
7.

Akceptuję – akceptujemy warunki gwarancji określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

8. Uważam - uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
9. Oświadczam - Oświadczamy*, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią
informacje zawarte w następujących dokumentach: (podać strony Oferty) ................................... dołączone do oferty jako jej odrębna część.
10. Zamówienie zrealizuję - zrealizujemy sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną
powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
a) ..................................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
b) ..................................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
11.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy będzie:
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks:................................
Zakres odpowiedzialności:...........................................................................................................
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks: ................................
zakres odpowiedzialności: ...........................................................................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy.
12. Składam – Składamy* niniejszą ofertę [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający
się o udzielenie zamówienia]**
Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
13. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,
2) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ( art. 24 ust. 1 ustawy pzp),
3) załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
4) załącznik nr 4 a - informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy,
5) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6)………………………………………………………….
7)………………………………………………………….
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14.Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

*
niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne
……………………….., dnia …...……………..….. 2014 r.
Miejscowość

…………………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka
z imieniem i nazwiskiem).
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Zadanie nr 1
Łączna wartość przedmiotu zamówienia

1.

Cena …………………. zł netto , …………………….. zł brutto

W tym:
a) za zakup i dostawę sprzętu sportowo – rekreacyjnego:
Cena …………………. zł netto , …………………….. zł brutto

Nazwa towaru

jednostka
miary

Ilość

2

3

4

1

Zestaw do gry w boule
w zestawie - 6 metalowych kul o wadze 690 g i średnicy 72 mm
(2 wzory, po 3 kule dla każdej drużyny), 1 drewniana kula
(“świnka”) o średnicy 30 mm, sznurek do mierzenia odległości.
Całość zapakowana w pokrowiec z dołączoną instrukcją gry.

zestaw

6

2

Zestaw do gry w badmintona: w zestawie – 2 rakietki
nylonowe, 2 lotki nylonowe, torba/pokrowiec na sprzęt.

zestaw

4

3

Zestaw kijków do nordic walking: w zestawie – dwa
teleskopowe kije, wykonane częściowo z włókna węglowego i
szklanego, pokrowiec.

zestaw

6

4

Skakanki: skakanki sznurkowe, linka o długości 275 cm,
miękkie neoprenowe rączki, długość rączki 11,5 cm.

szt.

10

Lp.
1

Cena Wartość
netto
netto
1 szt. / 1
zestaw
5

6
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5

Zestaw do gry w tenisa stołowego: w zestawie – dwie rakietki
do gry wykonane z 5 warstw sklejki, kolorowe skrzydła,
gumarepluse 500, grubość gąbki 1,5 mm, kształt rączki
anatomiczny, piłeczka do gry w tenisa stołowego, pokrowiec na
sprzęt.

zestaw

4

6

Kręgle: w zestawie – dziewięć sztuk kręgli o wysokości 38 cm,
szerokości 12 cm oraz masie od 1,47 do 1,64 kg, pokrowiec na
kręgle.

zestaw

4

7

Kule do kręgli: w zestawie – kula do kręgli wykonana z
tworzywa sztucznego, średnica 160 mm lub 165 mm, masa
2800-2900 g lub 3050 – 3150 g, pokrowiec na kule.

zestaw

5

8

Gumowe piłki dla dzieci: piłka wykonana z gumy, wymiary 20
lub 25 cm, kolor: jednobarwne

szt.

5

9

Zestaw do gry w szachy: w zestawie – kaseta o wymiarach 300
x 300 mm ( po złożeniu 150 x 300 x 55 mm), figury toczone,
lakierowane, podklejone filcem, wysokość: pionek 30 mm,
wieża 35 mm, goniec 52 mm, konik 43 mm, królówka 55 mm,
król 63 mm, waga: 0,9 kg

zestaw

4

10 Rozkładany zestaw do gry w ringo: w zestawie – siatka o
długości 9 m i wysokości 50 cm, krawędź oczka: 45 mm,
materiał: polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm.
Górna krawędź siatki pokryta taśmą z czerwonego poliestru. W
komplecie linie wyznaczające pole gry, torba, słupki i 6 śledzi.

zestaw

1

11 Stół do gry w ping-ponga – 1 szt. o następujących parametrach.
Betonowy stół do ping-ponga, do osadzenia w podłożu, o
wielkości blatu : 2740 mm x 1520 mm, wykonany na bazie
twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy blat
szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeża i
narożniki oszlifowane z zaokrąglonymi krawędziami. Siatka
stalowa ocynkowana ogniowo, mocowana w sposób
uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta na konstrukcji
stalowo betonowej. Stół powinien odznaczać się wysoką
odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

szt.

1
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12 Stół do gry w szachy - 1szt. o następujących parametrach.
Konstrukcja stolika wykonana z betonu, zbrojonego drutem.
Blat stolika jest szlifowany i zaimpregnowany specjalnym
lakierem zapewniającym wysoką odporność na działanie
warunków atmosferycznych. Obrzeża i narożniki stolika z
aluminiowego profilu o zaokrąglonych krawędziach. Siedziska
stolika wykonane z listew z zaimpregnowanego drewna odporne
na warunki atmosferyczne zgodne z deklaracją zgodności
wykonania z Polską Normą PN-EN 1177. Parametry stolika :
Wysokość: 70-80 cm, Szerokość: 180 cm, Długość: 180 cm,
Waga: 500-550 kg.
13 Tor do gry w kręgle - 1szt. o następujących parametrach.
Powierzchnia toru wykonana z bejcowanego i olejowego
drewna o grubości min. 20 mm, o wymiarach 13 x 1,2 metra.
Banda z drewna klejonego – kantówek 10 x 10 Zakończenie
toru pokryte warstwą amortyzującą. Całość zapewniająca
wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych.
Tor osadzany na wzmocnionym podłożu.
14 Boisko do gry w boule - 1szt. o następujących parametrach:
Wymiary 4x15m, nawierzchnia utwardzona Warstwy:
miałkamienny 0-5 mm, nawierzchnia piaskowo-żwirowa – gr.
10cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 4/63 –
gr. 15cm, podsypka piaskowa – gr. 20cm lub materiał
utwardzający o podobnych wymogach.

szt.

1

szt.

1

szt.

1

15 Tablice ekspozycyjne - 5szt. o następujących parametrach:
Tablica ekspozycyjna wym. 140x80 cm, jednostronna, rama z
aluminium o grubośći min. 75 mm odporna na warunki
atmosferyczne (lub materiał o podobnych walorach),drzwi
jednostronne, oszklenie z pleksi odpornego na uderzenia (lub
materiału o zbliżonych walorach, zawiasy scalone,
uszczelnienie wewnątrz zapobiegające kondensacji pary
wodnej, podświetlenie wewnętrzne LED.

szt.

5

Łącznie cena netto
Podatek VAT
Cena brutto
Słownie brutto:

b) za montaż sprzętu sportowo – rekreacyjnego:
Cena …………………. zł netto , …………………….. zł brutto

0,00
……..%
0,00
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Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 2

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:
NIP
REGON:
Nr konta bankowego
TEL
Faks:
E-mail

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
95-060 Brzeziny
ul. Św. Anny 57

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Zadanie nr 2 - „Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych”.
1. Oferuję - oferujemy* wykonanie całego zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania za wynagrodzeniem
ryczałtowym:
brutto: ……………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………….……………
netto: ……………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………….……………
2.

Oświadczam/Oświadczamy *, że przedmiot zamówienia wykonam – wykonamy* w terminie: 14 dni od
dnia podpisania umowy

3. Wyrażam - wyrażamy* zgodę na zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w
projekcie umowy.
4. Zapoznałem - zapoznaliśmy* się z dokumentami przetargowymi i przyjmuję – przyjmujemy* przedmiot
zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są
kompletne, prawdziwe i rzetelne.
6.

Zapoznałem się – zapoznaliśmy się* z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, akceptuję -
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akceptujemy* jej treści i warunki oraz zobowiązuję –zobowiązujemy* się do zawarcia jej w przypadku
wyboru naszej oferty.
7.

Akceptuję – akceptujemy warunki gwarancji określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

8. Uważam - uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
9. Oświadczam - Oświadczamy*, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią
informacje zawarte w następujących dokumentach: (podać strony Oferty) ................................... dołączone do oferty jako jej odrębna część.
10. Zamówienie zrealizuję - zrealizujemy sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną
powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
a) ..................................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
b) ..................................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
11. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba / osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy będzie:
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks:................................
Zakres odpowiedzialności:...........................................................................................................
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks: ................................
zakres odpowiedzialności: ...........................................................................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy.
12. Składam – Składamy* niniejszą ofertę [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający
się o udzielenie zamówienia]**
Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
13. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,
2) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ( art. 24 ust. 1 ustawy pzp),
3) załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
4) załącznik nr 4 a - informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy,
5) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6)………………………………………………………….

Człowiek – najlepsza inwestycja
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany w ramach projektu systemowego
„rewitalizacja społeczna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
7)………………………………………………………….
14.Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

*
niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne
……………………….., dnia …...……………..….. 2014 r.
Miejscowość

…………………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka
z imieniem i nazwiskiem)
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Zadanie nr 2
Łączna wartość przedmiotu zamówienia

1.

Cena …………………. zł netto , …………………….. zł brutto

W tym:
a) za dostawę urządzeń edukacyjnych:
Cena …………………. zł netto , …………………….. zł brutto
Nazwa towaru

jednostka
miary

Ilość

2

3

4

Kołyska Newtona: Stelaż montowany na stałe do podłoża wykonany z
aluminium odporny na warunki atmosferyczne, kule (5-7 sztuk) mocowane na
linkach stalowych do stelażu.
- wysokość: 160-180cm
- szerokość rostawu: 60-120cm
- długość stelażu: 150-200cm
Nurek Kartezjusza: Podstawa montowana na stałe do podłoża wykonana z
aluminium odporne na warunki atmosferyczne, część górna wykonana z pleksi,
łączenie pomiędzy częściami uszczelnione, uniemożliwiające wyciek wody.
- wysokość: 150-200cm
- podstawa cylindryczna
Koło Spiralne: Podstawa cylindryczna montowana na stałe do podłoża,
aluminiowa, odporna na warunki atmosferyczne, obrotowa tarcza aluminiowa z
nadrukiem wodoodpornym spirali optycznej.
- wysokość urządzenia: 150-200cm
- podstawa cylindryczna
- średnica koła: 80-120cm
Rozszczepiacz światła: Podstawa cylindryczna montowana na stałe do podłoża,
aluminiowa, odporna na warunki atmosferyczne, wmontowany do niej pryzmat
obrotowy wykonany z materiału przezroczystego o co najmniej dwóch ścianach
płaskich nachylonych do siebie pod kątem
- wysokość urządzenia: 120-160cm
- podstawa cylindryczna
Luneta Obserwacyjna: Luneta składająca się z dwóch elementów: podstawy,
mocowanej na stałe do podłoża, oraz obrotowego, zdejmowanego korpusu.
Korpus lunety aluminiowy odlew.
Parametry:
- obiektyw: min. 80mm
- powiększenia: min. 30x
- wysokość: min. 160cm
- obrót poziomy: 360°
- wychył pionowy: 60°
- ładowarka akumulatora

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Lp.
1

1

2

3

4

5

Łącznie cena netto
Podatek VAT
Cena brutto
Słownie brutto:

Cena Wartość
netto 1 netto
szt.
5

0,00
…….%
0,00

6
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b) za montaż urządzeń edukacyjnych:
Cena …………………. zł netto , …………………….. zł brutto
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Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 3

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:
NIP
REGON:
Nr konta bankowego
TEL
Faks:
E-mail

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
95-060 Brzeziny
ul. Św. Anny 57

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Zadanie nr 3 – „Dostawa 8 kajaków z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz przyczepą do przewozu
kajaków”.
1. Oferuję - oferujemy* wykonanie całego zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania za wynagrodzeniem
ryczałtowym:
brutto: ……………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………….……………
netto: ……………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………….……………
2.

Oświadczam/Oświadczamy *, że przedmiot zamówienia wykonam – wykonamy* w terminie: 14 dni od
dnia podpisania umowy

3. Wyrażam - wyrażamy* zgodę na zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w
projekcie umowy.
4. Zapoznałem - zapoznaliśmy* się z dokumentami przetargowymi i przyjmuję – przyjmujemy* przedmiot
zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są
kompletne, prawdziwe i rzetelne.
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6.

Zapoznałem się – zapoznaliśmy się* z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, akceptuję akceptujemy* jej treści i warunki oraz zobowiązuję –zobowiązujemy* się do zawarcia jej w przypadku
wyboru naszej oferty.

7.

Akceptuję – akceptujemy warunki gwarancji określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

8. Uważam - uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
9. Oświadczam - Oświadczamy*, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią
informacje zawarte w następujących dokumentach: (podać strony Oferty) ................................... dołączone do oferty jako jej odrębna część.
10. Zamówienie zrealizuję - zrealizujemy sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną
powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
a) ..................................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
b) ..................................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
11.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy będzie:
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks:................................
Zakres odpowiedzialności:...........................................................................................................
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks: ................................
zakres odpowiedzialności: ...........................................................................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy.
12. Składam – Składamy* niniejszą ofertę [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający
się o udzielenie zamówienia]**
Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
13. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,
2) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ( art. 24 ust. 1 ustawy pzp),
3) załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
4) załącznik nr 4 a - informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy,
5) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6)………………………………………………………….
7)………………………………………………………….
14.Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

*
niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne
……………………….., dnia …...……………..….. 2014 r.
Miejscowość

…………………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka
z imieniem i nazwiskiem).
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Zadanie nr 3

1.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia
Cena …………………. zł netto , …………………….. zł brutto

Nazwa towaru

jednostka
miary

Ilość

2

3

4

Lp.
1

1

2

3
4

Kajaki dwuosobowe przeznaczone do użytku na stawie. Kajaki
powinny być lekkie i wykonane z trwałych materiałów. Kajak
musi być dwukokpitowy i posiadać jeden luk bagażowy
zamykany hermetycznie.
Parametry:
Materiał: Laminatowe lub polietylenowe
Długość: od 410 do 450cm
Szerokość od 75cm do 80cm
Waga od 20 do 40kg
Kolor – 4 czerwone i 4 niebieskie
Wiosła do kajaków powinny być trwałe, wykonane z
duraluminium(drążek) i polietylenu(pióro)
Powierzchnia pióra – od 730 do 740cm²
Długość - 225cm
Kąt skrętu 0°
Kamizelki ratunkowe posiadające atesty PRS,
kamizelki w rozmiarze: 2 x XS, 4 x S, 4 x M, 4 x L, 2 x XL
Przyczepa do przewozu kajaków 1 szt., wykonana z
ocynkowanej stali. Zawieszenie amortyzowane z resorem.
Przyczepa musi być nowa, wykonana z nowych elementów.
Przygotowana do rejestracji (świadectwo homologacji
dostarczyć wraz z przyczepą).

Łącznie cena netto
Podatek VAT
Cena brutto
Słownie brutto:

szt.

8

szt.

16

szt.

16

szt.

1

Cena Wartość
netto 1 netto
szt.
5

0,00
…….%
0,00

6
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………….. ………………………………
Nazwa (firmy) siedziba lub adres Wykonawcy lub imię i nazwisko, adres zamieszkania
Przystępując do przetargu nieograniczonego na :
………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam* - oświadczamy, że mogę * - możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego,
ponieważ spełniam* - spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
1
2
3

4

Posiadam* - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Posiadam* - posiadamy wiedzę i doświadczenie,
Dysponuję* - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Znajduję * - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia
publicznego.

……………………….., dnia …...……………..….. 2014 r.
Miejscowość

…………………………………………………………………..
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka
z imieniem i nazwiskiem).

Załącznik Nr 3 do SIWZ
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OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa wykonawcy: .....................................................................................................................
Adres wykonawcy: .......................................................................................................................
Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdziwych informacji oświadczam, że składając
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oświadczam/my, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw
do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), który mówi:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
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a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 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. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, 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 - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
……………………….., dnia …...……………. 2014 r.
Miejscowość

…………………………………
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy

___________________________________
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają także powyższe podmioty.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp.

.......................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
przedkładam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon, fax, e-mail

...........................................................
data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
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Załącznik Nr 4a do SIWZ

Informacja wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

.......................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę
do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.).
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Załącznik nr 5 do SIWZ Zadanie nr 1
UMOWA Nr ……...............
W dniu ………….r. w Brzezinach, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57, NIP 833-11-40-934 reprezentowaną przez:
Teresę Kwiecień – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach,
zwaną dalej Zamawiającym,
a ….……………………………...…….., z siedzibą ……………………….……………………………………...
NIP …………………., Regon ……….……………, reprezentowaną przez ………..……….……………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
w związku z realizacją programu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowanego w Działaniu 1.2.
Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
została zawarta umowa, następującej treści:
§ 1.
1.
2.

WYKONAWCA sprzedaje ZAMAWIAJĄCEMU sprzęt sportowo- rekreacyjny zgodnie z załącznikiem nr
1 do formularza ofertowego stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia,
należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i
wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.
Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.
2. Ilość i rodzaj sprzętu określa załącznik nr 1 do umowy.
3. Za datę dostawy sprzętu przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:
1) przedmiot umowy WYKONAWCA dostarczy na własny koszt na adres; 95-060 Brzeziny ul. Piłsudskiego
67 w godzinach 8.00-14.00 oraz dokona montażu następujących urządzeń: stołu do gry w ping-ponga, stołu
do gry w szachy wraz z siedzeniami, toru do kręgli, boiska do gry w boule, tablic ekspozycyjnych, we
wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO miejscach.
2) o przygotowaniu przedmiotu umowy do dostawy, WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO na nr
tel. 46 874-12-95 lub przesyłając informacje faksem na numer: 46 874-02-80 nie później niż na 2 dni przed jego
realizacją podając:
- numer umowy;
- planowaną datę dostawy przedmiotu umowy.
1.
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4.
5.
6.
7.

Odbiory przedmiotu umowy dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
– 14:00.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i
polegał on będzie na sprawdzeniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy.
Odpowiedzialny za odbiór przedmiotu umowy z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO jest:
Pani Kamila Pabin
Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy oraz
zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność
za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.
§ 3.
Przedmiot Umowy podlega odbiorowi, który będzie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie
Protokołu Odbioru (Załącznik nr 2 do Umowy).
Wykonawca sporządza Protokół Odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i dostarcza go
Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem Umowy.
Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w terminie 5 dni od terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru przedmiotu Umowy:
a) bez zastrzeżeń lub
b) z zastrzeżeniami.
W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami, Zamawiający określi w
Protokole Odbioru treść tych zastrzeżeń, a także sposób odniesienia się do nich przez Wykonawcę, tj.
złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń.
W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami, Wykonawca w terminie
nie przekraczającym 5 (pięciu) dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, udzieli
stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia.
Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie przedmiotu Umowy podlega ponownej
weryfikacji przez Zamawiającego, z zachowaniem odpowiednio procedury określonej w ust. 3-5.
§ 4.

Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają na kwotę netto ............... zł (słownie:
……………………… złotych 00/100 groszy), wartość przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT)
Strony ustalają na kwotę ...................... zł (słownie: …………………………………………… złotych
00/100 groszy) z tego za:
- za zakup i dostawę sprzętu sportowo- rekreacyjnego: ………….… zł netto, ……….…. zł brutto ( słownie
brutto: ………………………..)
- za montaż sprzętu sportowo- rekreacyjnego ………………… zł netto, ……………… zł brutto ( słownie
brutto: ……………………………………………).
2. Płatność za zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY
przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dołączonym do niej protokołem odbioru, na rachunek wskazany przez
WYKONAWCĘ.
1.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

Podstawą do wystawienia faktury są podpisane przez Strony bez zastrzeżeń protokoły odbioru, sporządzone
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma WYKONAWCA, a drugi
ZAMAWIAJĄCY.
Wartość przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie i wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur VAT.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia, wskazując jako
płatnika: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny 57 NIP 833-11-40-934.
Za termin zapłaty przyjmuje się datę prawidłowo dokonanego obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich,
ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się działać z należytą starannością oraz według poleceń, instrukcji lub
rekomendacji otrzymanych od Zamawiającego w formie pisemnej, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub
rekomendacje nie będą sprzeczne z prawem lub zasadami etyki zawodowej ani z najlepszą wiedzą zawodową
Wykonawcy.
3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy,
a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w innej
formie – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób.
§ 6.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy jest w pełni zgodny z
wymaganiami określonymi w SWIZ.
Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela 12 miesięcznej gwarancji. Bieg gwarancji rozpocznie się
od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru całości zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.3
niniejszej umowy.
W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy, ZAMAWIAJĄCY
sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny i zgłosi reklamacje do WYKONAWCY. WYKONAWCA
zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania protokołu
reklamacyjnego.
Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania uważa się za
uznanie reklamacji przez WYKONAWCĘ.
W przypadku ujawnienia się wad o których mowa w ust. 4 załatwienie reklamacji następować będzie
poprzez wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt WYKONAWCY, w terminie 7
dni licząc od dnia powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 7.
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1.
1)
2)

3)

2.

3.

WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, następujące kary umowne:
10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIĄJACY odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność spoczywa na WYKONAWCY,
0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień zwłoki, i nie więcej niż 10% wartości brutto tego przedmiotu
umowy,
0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za zwłokę w usunięciu wad za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jednak nie mniej niż 50zł. za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości brutto tego przedmiotu
umowy,
Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonych kar umownych,
ZAMAWIAJĄCY może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu
faktur za realizacje przedmiotu umowy.
§ 8.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach:
1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w
przypadku:
a) opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z określonym
pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których
uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza umowa;
b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu.
2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:
a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku od towaru i usług.
3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku:
a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego,
b) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie produktów spowodowana zakończeniem
produkcji określonych w umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
c) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
d) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana
osób reprezentujących Strony.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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5.

W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości,
ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym
uczestniczy Wykonawca.
§ 9.

1.
2.
3.
4.
a)
b)

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy będzie rozpatrywał Sąd powszechny właściwy dla
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przelewu wierzytelności
wynikającej z Umowy.
Integralną część umowy stanowią:
załącznik nr 1 – załącznik nr 1 do formularza ofertowego;
załącznik nr 2 – protokół odbioru.
§ 10.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. W związku z dofinansowaniem przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej i ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) udostępniania organom do tego upoważnionym wglądu do dokumentów dotyczących realizowanego
projektu, w tym dokumentów finansowych,
2) przechowywania w terminie do dnia ……………….. r. dokumentacji związanej z realizacją
projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo o oraz do informowania
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów i ewentualnych zmianach miejsca ich
przechowywania,
3) przechowywania dokumentacji w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami programowymi Działania 1.2. Systemowe wsparcie
instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna i jest mu znana treść
obowiązków jakie nakładają te dokumenty na Wykonawcę i zobowiązuje się obowiązków oraz zapisów tych
dokumentów przestrzegać.
4. Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
w zakresie dostawy …………………
I. Data: ………………….
Numer Umowy: ………………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy : ………………………………………………………
Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach Umowy Nr

II.

………………………………………...
Przedmiot dostawy jest zgodny ze SIWZ/Ofertą przedmiotowej Umowy.

L.p.

Nazwa przedmiotu

Ilość

zamówienia

sztuk

Nr seryjny

1.
2.
3.
4.
…..

III. Kompletność dostawy*:
1.

TAK

2.

NIE – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
IV. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**.
1.

TAK

2.

NIE – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………. (data)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VI.

Końcowy wynik przyjęcia*:
1.

Pozytywny

2.

Negatywny – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

__________________________

___________________________

[Imię i Nazwisko

[Imię i Nazwisko

Stanowisko osoby upoważnionej

Stanowisko osoby upoważnionej

do podpisu w imieniu Zamawiającego]

do podpisu w imieniu Wykonawcy]

___________________________

___________________________

[Data]

* - Niepotrzebne skreślić
** - Zgodnie z umową

[Data]

Człowiek – najlepsza inwestycja
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany w ramach projektu systemowego
„rewitalizacja społeczna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 do SIWZ Zadanie nr 2
UMOWA Nr ……...............
W dniu ………….r. w Brzezinach, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57, NIP 833-11-40-934 reprezentowaną przez:
Teresę Kwiecień – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach,
zwaną dalej Zamawiającym,
a ….……………………………...…….., z siedzibą ……………………….……………………………………...
NIP …………………., Regon ……….……………, reprezentowaną przez ………..……….……………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
w związku z realizacją programu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowanego w Działaniu 1.2.
Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
została zawarta umowa, następującej treści:
§ 1.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
1)

2)

WYKONAWCA sprzedaje ZAMAWIAJĄCEMU urządzenia edukacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do
formularza ofertowego stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia,
należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i
wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2.
Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.
Ilość i rodzaj urządzeń określa załącznik nr 1 do umowy.
Za datę dostawy urządzeń przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:
przedmiot umowy WYKONAWCA dostarczy na własny koszt na adres; 95-060 Brzeziny ul. Piłsudskiego
49 w godzinach 8.00-14.00 oraz dokona montażu urządzeń edukacyjnych we wskazanym przez
ZAMAWIAJĄCEGO miejscu.
o przygotowaniu przedmiotu umowy do dostawy, WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO na nr
tel. 661-142-937 lub przesyłając informacje faksem na numer: 46 874-02-80 nie później niż na 2 dni przed
jego realizacją podając:
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5.
6.
7.
8.

- numer umowy;
- planowaną datę dostawy przedmiotu umowy.
Odbiory przedmiotu umowy dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
– 14:00.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i
polegał on będzie na sprawdzeniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy.
Odpowiedzialny za odbiór przedmiotu umowy z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO jest:
Pani Kamila Pabin.
Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy oraz
zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność
za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.
§ 3.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Przedmiot Umowy podlega odbiorowi, który będzie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie
Protokołu Odbioru (Załącznik nr 2 do Umowy).
Wykonawca sporządza Protokół Odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i dostarcza go
Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem Umowy.
Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w terminie 5 dni od terminu wykonania przedmiotu Umowy, o
którym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru przedmiotu Umowy:
a) bez zastrzeżeń lub
b) z zastrzeżeniami.
W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami, Zamawiający określi
w Protokole Odbioru treść tych zastrzeżeń, a także sposób odniesienia się do nich przez Wykonawcę, tj.
złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń.
W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami, Wykonawca w
terminie nie przekraczającym 5 (pięciu) dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru,
udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia.
Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie przedmiotu Umowy podlega
ponownej weryfikacji przez Zamawiającego, z zachowaniem odpowiednio procedury określonej w ust. 3-5.
§ 4.

Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają na kwotę netto ............... zł (słownie:
……………………… złotych 00/100 groszy), wartość przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT)
Strony ustalają na kwotę ...................... zł (słownie: …………………………………………… złotych
00/100 groszy) z tego za:
- za zakup i dostawę urządzeń edukacyjnych: ………….… zł netto, ……….…. zł brutto ( słownie brutto:
………………………..)
- za montaż urządzeń edukacyjnych ………………… zł netto, ……………… zł brutto ( słownie brutto:
……………………………………………).
2. Płatność za zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY
przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dołączonym do niej protokołem odbioru, na rachunek wskazany przez
1.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

WYKONAWCĘ.
Podstawą do wystawienia faktury są podpisane przez Strony bez zastrzeżeń protokoły odbioru, sporządzone
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma WYKONAWCA, a drugi
ZAMAWIAJĄCY.
Wartość przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie i wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur VAT.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia, wskazując jako
płatnika: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny 57 NIP 833-11-40-934.
Za termin zapłaty przyjmuje się datę prawidłowo dokonanego obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich,
ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się działać z należytą starannością oraz według poleceń, instrukcji lub
rekomendacji otrzymanych od Zamawiającego w formie pisemnej, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub
rekomendacje nie będą sprzeczne z prawem lub zasadami etyki zawodowej ani z najlepszą wiedzą zawodową
Wykonawcy.
3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy,
a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w innej
formie – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób.
1.

§ 6.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy jest w pełni zgodny z
wymaganiami określonymi w SWIZ.
Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela 24 miesięcznej gwarancji. Bieg gwarancji rozpocznie się
od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru całości zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.3
niniejszej umowy.
W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy, ZAMAWIAJĄCY
sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny i zgłosi reklamacje do WYKONAWCY. WYKONAWCA
zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania protokołu
reklamacyjnego.
Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania uważa się za
uznanie reklamacji przez WYKONAWCĘ.
W przypadku ujawnienia się wad o których mowa w ust. 4 załatwienie reklamacji następować będzie
poprzez wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt WYKONAWCY, w terminie 7
dni licząc od dnia powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO.
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§ 7.
1.
1)

2)

3)

2.

3.

WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIĄJACY odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność spoczywa na WYKONAWCY, z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy,
0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień zwłoki, i nie więcej niż 10% wartości brutto tego przedmiotu
umowy,
0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za zwłokę w usunięciu wad za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jednak nie mniej niż 50zł. za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości brutto tego przedmiotu
umowy,
Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonych kar umownych,
ZAMAWIAJĄCY może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu
faktur za realizacje przedmiotu umowy.
§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach:
1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w
przypadku:
a) opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z określonym
pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których
uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza umowa;
b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu.
2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:
a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku od towaru i usług.
3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku:
a) zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego,
b) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie produktów spowodowana zakończeniem
produkcji określonych w umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
c) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
d) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana
osób reprezentujących Strony.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
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5.

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości,
ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym
uczestniczy Wykonawca.
§ 9.

1.
2.
3.
4.
a)
b)

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy będzie rozpatrywał Sąd powszechny właściwy dla
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przelewu wierzytelności
wynikającej z Umowy.
Integralną część umowy stanowią:
załącznik nr 1 – załącznik nr 1 do formularza ofertowego;
załącznik nr 2 – protokół odbioru.
§ 10.

1.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. W związku z dofinansowaniem przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej i ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
udostępniania organom do tego upoważnionym wglądu do dokumentów
dotyczących realizowanego projektu, w tym dokumentów finansowych,
2)
przechowywania w terminie do dnia ……………….. r. dokumentacji
związanej z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo o
oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów i ewentualnych
zmianach miejsca ich przechowywania,
3)przechowywania dokumentacji w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami programowymi Działania 81.2. Systemowe wsparcie
instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna i jest mu znana treść
obowiązków jakie nakładają te dokumenty na Wykonawcę i zobowiązuje się obowiązków oraz zapisów tych
dokumentów przestrzegać.
4. Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Człowiek – najlepsza inwestycja
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany w ramach projektu systemowego
„rewitalizacja społeczna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
w zakresie dostawy …………………
I. Data: ………………….
Numer Umowy: ………………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy : ………………………………………………………
Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach Umowy Nr

II.

………………………………………...
Przedmiot dostawy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej Umowy.

L.p.

Nazwa przedmiotu

Ilość

zamówienia

sztuk

Nr seryjny

1.
2.
3.
4.
…..

III. Kompletność dostawy*:
3.

TAK

4.

NIE – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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IV. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**.
a.

TAK

b.

NIE – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………. (data)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VI.

Końcowy wynik przyjęcia*:
3.

Pozytywny

4.

Negatywny – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

__________________________

___________________________

[Imię i Nazwisko

[Imię i Nazwisko

Stanowisko osoby upoważnionej

Stanowisko osoby upoważnionej

do podpisu w imieniu Zamawiającego]

do podpisu w imieniu Wykonawcy]

___________________________

___________________________

[Data]

* - Niepotrzebne skreślić
** - Zgodnie z umową

[Data]
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Załącznik nr 5 do SIWZ Zadanie nr 3
UMOWA Nr ……...............
W dniu ………….r. w Brzezinach, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57, NIP 833-11-40-934 reprezentowaną przez:
Teresę Kwiecień – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach,
zwaną dalej Zamawiającym,
a ….……………………………...…….., z siedzibą ……………………….……………………………………...
NIP …………………., Regon ……….……………, reprezentowaną przez ………..……….……………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
w związku z realizacją programu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowanego w Działaniu 1.2.
Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
została zawarta umowa, następującej treści:
§ 1.
1.

2.

1.
2.
3.
4.
1)
2)

WYKONAWCA sprzedaje ZAMAWIAJĄCEMU kajaki z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz
przyczepą do przewozu kajaków zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego stanowiącymi
załącznik nr 1 do umowy.
Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia,
należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i
wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2.
Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.
Ilość i rodzaj sprzętu określa załącznik nr 1 do umowy.
Za datę dostawy sprzętu przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:
przedmiot umowy WYKONAWCA dostarczy na własny koszt na adres; 95-060 Brzeziny ul. Piłsudskiego
49 w godzinach 8.00-14.00
o przygotowaniu przedmiotu umowy do dostawy, WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO na nr
tel. 661-142-937 lub przesyłając informacje faksem na numer: 46 874-02-80 nie później niż na 2 dni przed
jego realizacją podając:
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5.
6.
7.
8.
9.

- numer umowy;
- planowaną datę dostawy przedmiotu umowy.
Odbiory przedmiotu umowy dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
– 14:00.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i
polegał on będzie na sprawdzeniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy.
Wykonawca w dniu dostawy przekaże Zamawiającemu świadectwo homologacji dla przyczepy oraz inne
niezbędne dokumenty dla przedmiotu zamówienia.
Odpowiedzialny za odbiór przedmiotu umowy z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO jest:
Pani Kamila Pabin.
Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy oraz
zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność
za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.
§ 3.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Przedmiot Umowy podlega odbiorowi, który będzie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie
Protokołu Odbioru (Załącznik nr 2 do Umowy).
Wykonawca sporządza Protokół Odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i dostarcza go
Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem Umowy.
Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w terminie 5 dni od terminu wykonania przedmiotu Umowy, o
którym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru przedmiotu Umowy:
a) bez zastrzeżeń lub
b) z zastrzeżeniami.
W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami, Zamawiający określi
w Protokole Odbioru treść tych zastrzeżeń, a także sposób odniesienia się do nich przez Wykonawcę, tj.
złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń.
W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami, Wykonawca w
terminie nie przekraczającym 5 (pięciu) dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru,
udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia.
Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie przedmiotu Umowy podlega
ponownej weryfikacji przez Zamawiającego, z zachowaniem odpowiednio procedury określonej w ust. 3-5.
§ 4.

1.

2.

Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają na kwotę netto ............... zł (słownie:
……………………… złotych 00/100 groszy), wartość przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT)
Strony ustalają na kwotę ...................... zł (słownie: …………………………………………… złotych
00/100 groszy).
Płatność za zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY
przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dołączonym do niej protokołem odbioru, na rachunek wskazany przez
WYKONAWCĘ.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

Podstawą do wystawienia faktury są podpisane przez Strony bez zastrzeżeń protokoły odbioru, sporządzone
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma WYKONAWCA, a drugi
ZAMAWIAJĄCY.
Wartość przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie i wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur VAT.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia, wskazując jako
płatnika: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny 57 NIP 833-11-40-934
Za termin zapłaty przyjmuje się datę prawidłowo dokonanego obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich,
ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 5.
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2.Wykonawca zobowiązuje się działać z należytą starannością oraz według poleceń, instrukcji lub
rekomendacji otrzymanych od Zamawiającego w formie pisemnej, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub
rekomendacje nie będą sprzeczne z prawem lub zasadami etyki zawodowej ani z najlepszą wiedzą
zawodową Wykonawcy.
3.Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy,
a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w
innej formie – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób.
§ 6.

1.
2.

3.
4.

5.
7.

WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy jest w pełni zgodny z
wymaganiami określonymi w SWIZ.
Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela 24 miesięcznej gwarancji. Bieg gwarancji rozpocznie się
od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru całości zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.3
niniejszej umowy.
W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy, ZAMAWIAJĄCY
sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny i zgłosi reklamacje do WYKONAWCY. WYKONAWCA
zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania protokołu
reklamacyjnego.
Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania uważa się za
uznanie reklamacji przez WYKONAWCĘ.
W przypadku ujawnienia się wad o których mowa w ust. 4 załatwienie reklamacji następować będzie
poprzez wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt WYKONAWCY, w terminie 7
dni licząc od dnia powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO.
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§ 7.
1.
1)

2)

3)

2.

3.

1.
2.

WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIĄJACY odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność spoczywa na WYKONAWCY, z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy,
0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień zwłoki, i nie więcej niż 10% wartości brutto tego przedmiotu
umowy,
0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za zwłokę w usunięciu wad za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jednak nie mniej niż 50zł. za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości brutto tego przedmiotu
umowy,
Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonych kar umownych,
ZAMAWIAJĄCY może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu
faktur za realizacje przedmiotu umowy.
§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach:
Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w
przypadku:
a) opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z określonym
pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których
uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza umowa;
b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu.
Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:
a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku od towaru i usług.

Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku:
zmian regulacji prawnych, wpływających na koniczność zmiany zakresu rzeczowego,
konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie produktów spowodowana zakończeniem
produkcji określonych w umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
c) pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach i
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie
spowodują zwiększenia ceny;
d) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
e) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana
osób reprezentujących Strony.
a)
b)
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4.

5.

1.
2.
3.
4.
a)
b)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości,
ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym
uczestniczy Wykonawca.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy będzie rozpatrywał Sąd powszechny właściwy dla
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przelewu wierzytelności
wynikającej z Umowy.
Integralną część umowy stanowią:
załącznik nr 1 – załącznik nr 1 do formularza ofertowego;
załącznik nr 2 – protokół odbioru.
§ 10.

1.Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2.W związku z dofinansowaniem przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej i ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonawca zobowiązuje
się do:
1)udostępniania organom do tego upoważnionym wglądu do dokumentów dotyczących
realizowanego projektu, w tym dokumentów finansowych,
2)przechowywania w terminie do dnia ……………….. r. dokumentacji związanej z realizacją
projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo o oraz do informowania
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów i ewentualnych zmianach miejsca ich
przechowywania,
3)przechowywania dokumentacji w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
3.Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami programowymi Działania 81.2. Systemowe
wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna i jest mu
znana treść obowiązków jakie nakładają te dokumenty na Wykonawcę i zobowiązuje się obowiązków oraz
zapisów tych dokumentów przestrzegać.
4.Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
w zakresie dostawy …………………
I. Data: ………………….
Numer Umowy: ………………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy : ………………………………………………………
Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach Umowy Nr

II.

………………………………………...
Przedmiot dostawy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej Umowy.

L.p.

Nazwa przedmiotu

Ilość

zamówienia

sztuk

Nr seryjny

1.
2.
3.
4.
…..

III. Kompletność dostawy*:
5.

TAK

6.

NIE – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
IV. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**.
a.

TAK

b.

NIE – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………

Człowiek – najlepsza inwestycja
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany w ramach projektu systemowego
„rewitalizacja społeczna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………. (data)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VI.

Końcowy wynik przyjęcia*:
5.

Pozytywny

6.

Negatywny – uwagi / zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

__________________________

___________________________

[Imię i Nazwisko

[Imię i Nazwisko

Stanowisko osoby upoważnionej

Stanowisko osoby upoważnionej

do podpisu w imieniu Zamawiającego]

do podpisu w imieniu Wykonawcy]

___________________________

___________________________

[Data]

* - Niepotrzebne skreślić
** - Zgodnie z umową

[Data]

