GMINA CEWICE
Ogłoszenie nr 559347-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy:
Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu
w Cewicach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu nd
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów
wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: nd
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, krajowy
numer identyfikacyjny 77097975000000, ul. W. Witosa 16 , 84-312 Cewice, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 598 613 460, , e-mail sekretariat@cewice.pl, , faks
598 613 462.
Adres strony internetowej (URL): www.cewice.pl
Adres profilu nabywcy: nd
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nd
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1

GMINA CEWICE
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nd
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia Tak www.bip.cewice.pl/zamowienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób:
przesłanie poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Gminy ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice pokój nr
6 (sekretariat urzędu)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż zestawu
zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach.
Numer referencyjny: ZP-ZIR.271.15.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części: nd Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy: nd
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż
zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach o parametrach
określonych poniżej: 1. Wymiary minimalne zestawu zabawowego: a. Długość 8,5 m. b.
Szerokość 4,89 m. c. Wysokość wież z dachem dwuspadowym 3,0 m. d. Wysokość wieży z
dachem czterospadowym 4,4 m. 2. W skład zestawu wchodzić powinny następujące
elementy: a. Wieża z dachem czterospadowym. b. 2x wieża z dachem dwuspadowym. c.
Belka balansująca „klocki” z podestem. d. Zjeżdżalnia, wysokość podestu w zakresie 0,8 m –
1,0 m. e. Zjeżdżalnia tubowa, wysokość podestu min. 2,0 m. f. Zjazd strażacki. g. Wejście
łukowe. h. Przejście linowe z podestem. i. Wejście po trapo-schodach. j. Wejście trap
wspinaczkowy. k. Podest. 3. Wymagania dla zestawu zabawowego: a. Konstrukcja
urządzenia wykonana z profili stalowych min. 7x7 cm zabezpieczona podkładem cynkowym,
malowana proszkowo. b. Podesty, trap – sklejka antypoślizgowa wodoodporna 18 mm. c.
Dachy i bariery – płyta HDPE. d. Zjeżdżalnia płyta HDPE + stal nierdzewna. e. Zjeżdżalnia
tubowa z polietylenu. f. Poręcze, wejścia/zejścia, uchwyty, wejście łukowe – rurki stalowe
nierdzewne. g. Panele – płyta HDPE. h. Linaria - lina zbrojona w oplocie PP 16 mm. i.
Zestaw zabawowy zamontowany na stałe do podłoża do betonowych fundamentów. 4.
Wymagane dokumenty – zestaw zabawowy musi posiadać aktualne certyfikaty, deklaracje
zgodności lub inne dokumenty upoważniające do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa. Na
poszczególnych elementach muszą być tabliczki znamionowe producenta wraz z numerem
seryjnym. Wymagana dokumentacja: karta gwarancyjna, dokument potwierdzający spełnienie
norm bezpieczeństwa tj. deklaracje zgodności z Normą PN-EN 1176 lub inny dokument
potwierdzający ten fakt. 2. Na cenę całkowitą zamówienia składa się: koszt zestawu
zabawowego, jego dostawy i montażu 3. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem zachowania
funkcjonalności, bezpieczeństwa, użytkowości, efektywności oraz innych cech szczególnych
opisanych daną normą, oceną, aprobatą, specyfikacją, systemem, itp. 4. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby
nawierzchnia wokół zestawu po zakończeniu montażu wykonana została w sposób
umożliwiający korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami
poruszania się (odpowiednie zlicowanie nawierzchni z istniejącą poza obszarem montażu).
Ponadto wymaga się, aby wszystkie elementy zestawu zabawowego zmontowano w sposób
zapewniający sprawne poruszanie się po zestawie przez osoby z ograniczeniami w poruszaniu
się (odpowiednie zlicowanie poszczególnych elementów zestawu zabawowego, bez
wystających krawędzi i elementów montażowych) 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca
udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesiące rękojmi za wady i 24
miesiące gwarancji jakości. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów
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jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować
odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
II.5)
Główny
kod
CPV:
37535200-9
Dodatkowe
kody
CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nd
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach:
lub dniach: lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-09-16
II.9) Informacje dodatkowe: nd
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nd
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nd
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności technicznej
lub zawodowej wykazał, iż zrealizował co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawa i montaż placu zabaw) o wartości nie mniejszej
niż 20.000,00 złotych brutto, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem jej wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których dostawa ta została
wykonana z załączeniem dowodów, określających, czy ta dostawa została wykonana w
sposób należyty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców (art. 23
ustawy PZP), Zamawiający uzna za wystarczające, gdy spełnianie warunków udziału w
postępowaniu wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca może
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
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zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy. Wykonawca, który polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia do oferty dokumentów,
w szczególności pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które określają w szczególności:
a. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b. Sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego c.
Zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d. Czy
podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą Przykładowe
zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 7 w niniejszym postępowaniu. Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na
zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego: 1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2.
Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, w zakresie
określonym przez Zamawiającego w postępowaniu lub jego części Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca w swej ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podał nazwy firm podwykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zgodnie z art.
26 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona do złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń: a) oświadczenia
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności b) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne W stosunku do
Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych oświadczeń w języku
polskim w formie określonej w Podrozdziale VIII.3. W przypadku oferty składanej wspólnie
dokumenty wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców odrębnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie
wymagał złożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, tzn.: a) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o
których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy te były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Dowody w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nd
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
6
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nd
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach
w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu 3. Dokumenty lub Oświadczenia, o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich żądać może Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (D. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) żądanych w niniejszym postępowaniu,
zgodnie z treścią Podrozdziału VIII.1. i VIII.2. niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 6. Za potwierdzenie
za zgodność z oryginałem Zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia własnoręcznego podpisu (własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z
własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w
sposób, o którym mowa w podpunkcie 8) lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony
w sposób, o jakim mowa w podpunkcie 8) lit. d) również będzie traktowany przez
Zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem) 7. Za podpis Zamawiający
uważa: a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i
nazwisko osoby składającej podpis i/lub b) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz
z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem napisanym pismem komputerowym na podstawie
której można zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lub c) własnoręcznie
złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym
zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki) d)
samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym
mowa w lit. b) i/lub c) 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w w/w Rozporządzeniu,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Sposób dokonania oceny
spełnienia wymaganych warunków: przy ocenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający będzie kierował się regułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie
złożonych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
7

GMINA CEWICE
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
punkcie 12 powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku
Wykonawców (art. 23 ustawy PZP) każdy z Wykonawców uczestniczących w ofercie składa
oddzielnie ww oświadczenie Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby
którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, iż wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zasadę powyższą Zamawiający stosował
będzie także w odniesieniu do dalszego podwykonawcy. Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku
Wykonawców (art. 23 ustawy PZP), każdy z Wykonawców ją składających nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi to wykazać w postępowaniu. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141
ustawy PZP Zamawiający żąda aby: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców
o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w zakresie
niepodlegania wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast w zakresie wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu składują Wykonawcy wspólnie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu; 2) w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone
Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się
odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3) wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 zł. 2. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3. Wadium może zostać
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018
0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium na budowę placu zabaw w Cewicach; za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku
Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy
dołączyć do oferty; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 i 1240 z
późn. zmianami) 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji
lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny
zawierać następujące elementy: 1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2.
Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3. Kwotę
gwarancji lub poręczenia; 4. Termin ważności gwarancji lub poręczenia; 5. Zobowiązania
gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę
wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie
wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej
w pkt 3 ppkt 2)-5), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu
gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do
oferty w osobnej kopercie; 7. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium
wniesione w pieniądzu;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nd
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe: nd
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: nd
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: nd
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe: nd
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: nd
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nd
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nd
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nd
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nd
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń: nd
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nd
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nd
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
deklarowany okres gwarancji i rękojmi 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nd
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nd
Informacje dodatkowe nd
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nd
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody: nd Wstępny harmonogram postępowania: nd Podział dialogu na etapy w
celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nd
Informacje dodatkowe: nd
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu
zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nd Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia: Informacje dodatkowe: nd
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nd
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej: nd
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: nd
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień: nd
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: nd
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nd
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Umowa Nr ....../ZP/2019 - PROJEKT Zawarta w dniu ……………...2019 r. w Cewicach
pomiędzy: Gminą Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, NIP: 841-16-22-753 na rzecz
której działa: Wójt Gminy Cewice – Jerzy Bańka z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Cewice
zwanym
w
dalszej
części
umowy
„Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………...
reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” o
następującej treści: Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
r., poz. 1986 ze zm.), zwanej w treści umowy „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż
zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu na Wzgórzu w Cewicach” 2. Szczegółowy
opis przedmiotu umowy określają: SIWZ, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3.
Integralną częścią niniejszej umowy, poza dokumentacją, o której mowa w ust. 2 jest oferta
Wykonawcy oraz kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. §
2 1. Zestaw zabawowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
na wskazany adres tj. dz. nr 170/27 obr. Cewice, gm. Cewice po uprzednim uzgodnieniu
przez Strony umowy dokładnego terminu dostawy i montażu tj. dnia i godziny. 2. Odbiór
dostarczonego i zamontowanego zestawu zabawowego nastąpi w formie protokołu
podpisanego bez uwag przez obie Strony, po uprzednim stwierdzeniu zgodności
dostarczonego urządzenia z warunkami zamówienia. 3. Wykonawca na dzień odbioru
przygotuje w 2 egzemplarzach dokumentację do odbioru dla zestawu zabawowego tj.
certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i gwarancje na poszczególne urządzenia. 4. W
przypadku stwierdzenia wad fizycznych w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany
jest nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonej wadzie, wymienić
wadliwe urządzenia na zgodne z zamówieniem. 5. W przypadku stwierdzenia wadliwego
montażu dostarczonych urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 7
dni od daty zawiadomienia o stwierdzonej wadzie, niezwłocznie usunąć stwierdzoną wadę. W
przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia stwierdzonej wady na
koszt Wykonawcy. § 3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy
wymienionego w § 1 – od dnia zawarcia umowy do dnia 15.09.2019 r. § 4 1. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, ustala się w formie
ryczałtu na kwotę brutto: ……….. zł (słownie: ………… złotych 00/100) w tym podatek
VAT …….. %. 2. Strony ustalają, następującą formę rozliczeń: rozliczenie przedmiotu
umowy nastąpi na podstawie faktury - po dostarczeniu i zamontowaniu zestawu zabawowego.
3. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i
Wykonawcę bez uwag protokołu odbioru dostawy i montażu zestawu zabawowego. 4.
Fakturę należy wystawić Zamawiającemu zgodnie z poniższymi danymi: Nabywca: Gmina
Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice NIP: 841-16-22-753 Odbiorca: Urząd Gminy w
12

GMINA CEWICE

Cewicach ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice 5. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rzecz
Wykonawcy w terminie do 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6.
Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Jeżeli
Wykonawca zechce wykorzystać przysługujące mu prawo do złożenia faktury elektronicznej,
powinien zgłosić to z wyprzedzeniem w terminie co najmniej 7 dni Zamawiającemu, który
przekaże wówczas wszystkie niezbędne ku temu informacje. § 5 1. Strony postanawiają , że
obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, 2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym również
za opóźnienie w wymianie wadliwego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2
ust. 4 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu realizacji umowy.
3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w niniejszej umowie tytułu nie
pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem poniesionych szkód oraz ich
związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania niniejszej
umowy przez stronę drugą. 4. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych z ust. 2
pkt 1) i 2) i obciążenia Wykonawcy ich łącznym wymiarem. 5. Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia. 6. Spowodowane przez
siebie szkody Wykonawca usunie na własny koszt. § 6 Uprawnionymi do reprezentowania
stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są: 1) z ramienia
Zamawiającego: Adam Etmański 2) z ramienia Wykonawcy: …………………... § 7 1.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad i może
być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na
zrealizowany przedmiot umowy gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na okres ……
miesięcy. 3. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. 4. Okres rękojmi i gwarancji
liczony jest od daty podpisania bez usterek protokołu końcowego odbioru dostawy i montażu
zestawu zabawowego. 5. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany jest do
usunięcia na swój koszt usterek i wad w możliwie najkrótszym okresie. Termin usunięcia
usterek i wad ustalą strony wspólnie przy założeniu, że termin przystąpienia do usunięcia nie
przekroczy 7 dni kalendarzowych. 6. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w
okresie rękojmi i gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie ustalonym
wspólnie przez Strony, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących
usunięcia przedmiotowych wad. 7. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi
po upływie jej terminu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. § 8 1.
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta
niniejsza umowa, zwanej w umowie SIWZ, jest wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 2. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ………. zł (słownie:
………………..) w formie ……………………………………….. 3. Kopia dowodu
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wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej
umowy. 4. Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 10 % ceny całkowitej zawartej w ofercie
Wykonawcy tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie. 5. Zabezpieczenie
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 6.
Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości: ………………w
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 10. 7. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia
tj. …… zł zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 8.
Kwota, o której mowa w ust. 7 jest zwracana nie później niż w 15 -tym dniu po upływie
okresu rękojmi za wady z uwzględnieniem ust. 10. 9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 10. W przypadku
nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na wykonanie, na
usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do
ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich realizację ze środków
wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten
przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo
zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy. § 9 1. Zmiany treści niniejszej
umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy
pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 2. Zmiany dokonywane są
poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z
określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 3. Strony umowy
zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający
warunki zmiany umowy określone w SIWZ. § 10 1. W sprawach nie uregulowanych w
niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden
Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 1. …………………………. 1.
………………………….. KONTRASYGNATA SKARBNIKA 2. …………………………
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w formularzu ofertowym. 3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy 4.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
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poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach niż opisane powyżej. 6.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna
Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w innej
formie niż pieniężna powinno zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, przy
czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do złożonego dokumentu
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania gwarancji/poręczenia. 9. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może wygasać
wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu, o którym
mowa w §4 pkt 7 Projektu umowy, za miesiąc czerwiec 2020 r. 10. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
określonych w punkcie 4 niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości tego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości. 11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny,
stosownie do art. 94 ust 2 PZP. 12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. 13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w
pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia., przy czym wypłata ta
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 14.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Informacje dodatkowe: nd
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z
zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) 2. Warunki
zmian: a) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego b)
uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, c) forma zmian: aneks do
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nd
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym nd
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-06-24, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: nd
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: nd
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