RE.272.2.2011 /ZSIPM/8/SP/2011

Dodatek nr 1)
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

OFERTA
Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
w ........................................................................ kod ...........................................................................
województwo ................................. powiat .................................... gmina ........................................
ul. ..................................................................................... nr ...............................................................
Regon ................................................................ NIP ...........................................................................
telefon ............................. telefax ...............................e-mail .............................................................
Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja szkolnego placu zabaw tworzonego w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”
- przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, przy ul. Katowickiej 24.
1) Oferujemy wykonanie w/w zamówienia publicznego za cenę ryczałtową:
brutto

.................................. zł

słownie: .......................................................................................................................................
w tym: stawka podatku VAT - …….%
2) Oświadczamy, iż akceptujemy podane niżej ustalenia:
Termin wykonania: do 15.10.2011 r.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
Warunki gwarancji: 3 lata na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały,
zgodnie z kartą gwarancyjną producenta ale nie mniej niż 3 lata na zastosowane urządzenia.
3) Do realizacji prac w trakcie trwania umowy zatrudnimy następujących podwykonawców.*
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(nazwy firm, adresy, nr tel oraz zakres prac, które będą wykonywać w trakcie realizacji umowy)

/*Jeżeli nie zostaną zatrudnieni podwykonawcy, to należy przekreślić cały pkt. 3/

Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
a postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń.

Miejsce i data: .............................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
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RE.272.2.2011 /ZSIPM/8/SP/2011
Dodatek nr 2
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

‘ Modernizacja szkolnego placu zabaw tworzonego w ramach Rządowego programu
„Radosna Szkoła” - przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, przy ul. Katowickiej 24. ‘

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data: ...............................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
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RE.272.2.2011 /ZSIPM/8/SP/2011

Dodatek nr 3
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Istotne postanowienia umowy nr ........../2011
zawarta w dniu ..............2011 r. pomiędzy:

Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
z siedzibą w Mikołowie przy ul. K. Miarki 9
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865
reprezentowanym przez:
mgr Elżbietę Muszyńską - Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

…………………………………………….
reprezentowanym przez: …………………….
zwanym w treści WYKONAWCĄ
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Przedmiotem umowy jest : ‘ Modernizacja szkolnego placu zabaw tworzonego w ramach
Rządowego programu „Radosna Szkoła” - przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, przy
ul. Katowickiej 24. ‘
zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 lipca 2009 r.
i 04 października 2010 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915 z póź. zmianami) i normami
EN-PN 1177, EN-PN 1176 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowią integralną część umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
a) przepisami prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami,
b) specyfikacją techniczną oraz zleceniami protokołu przekazania placu budowy, który jest podstawą do rozpoczęcia
robót,
c) przedmiarem robót,
d) projektem.
§2
UMOWY Z PODWYKONAWCĄ
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu
Cywilnego, niniejszej umowy i siwz.
2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego przez Podwykonawcę.
3. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca załącza każdorazowo do faktury za wykonane roboty
cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez
Podwykonawcę robót, niezapłaconych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia faktur
wystawionych przez Podwykonawcę, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu
faktur dowodów zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawcy potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez
Wykonawcę.
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§3
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną
ofertą:
kwota brutto :
słownie: ......................................................................................................

złotych

w tym należny podatek VAT :
słownie: ......................................................................................................

złotych

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.
2. Strony ustalają, że dopuszcza się wynagrodzenie za wykonane roboty fakturami przejściowymi do wysokości 80%
wartości wykonanych robót. Pozostałe 20% zostanie wypłacone Wykonawcy po zakończeniu całkowitym zadania.
3. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowią protokoły odbioru robót, zweryfikowane przez Inspektora
nadzoru.
Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie : ……………………………………………………….....................................................................
4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Nr …………………………………………………………………………………..
na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 3.
5. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:
a) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie
wzajemne potrącenie,
b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności
przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności,
c) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez
Wykonawcę na fakturach.
Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie
wzajemnych należności wymienione w pkt a., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt b, a po niej płatność,
o której mowa w pkt c.
§4
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od ……….... do 15.10.2011 r.
2. Termin ustalony w pkt.1 może ulec zmianie tylko w przypadku:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
- działania siły wyższej (np. niekorzystne warunki atmosferyczne) mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót
- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności.
W tych przypadkach okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o których mowa
powyżej .
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Do obowiązku Zamawiającego wynikających z przedmiotu umowy, należy:
a) Przystąpienie do protokolarnego odbioru robót przy udziale Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonawca zapewni na czas trwania robót objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.
Kierownikiem całości prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy Wykonawca wyznacza Pana
............................................. posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności ..............................................
Osoba ta jest zarazem osobą do kontaktów roboczych z Zamawiającym, dyżurujący pod nr telefonu
.......................................... .
b) Materiały używane przez Wykonawcę w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na każde żądanie Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu – w stosunku
do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą oraz fakturę zakupu oraz autoryzację producenta wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
wraz z gwarancją,.
c) W cenie przedmiotu umowy zostały zawarte wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiaru
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robót, jak również następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, łącznie z podłączeniem licznika wody
i energii dla potrzeb placu budowy oraz przygotowaniem zaplecza socjalnego, roboty porządkowe, sporządzenie planu
bioz, koszt zabezpieczenia placu budowy, koszty związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości, koszty
wywozu gruzu oraz dostaw materiału na bieżąco, koszty związane z nadzorem nad robotami oraz z odbiorami
wykonanych robót.
d) Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także
zapewni warunki bezpieczeństwa i p. poż. określone w przepisach szczególnych. Wykonawca zobowiązany jest
utrzymywać na bieżąco porządek oraz przynajmniej 1 raz dziennie po zakończeniu robót uprzątnąć dojścia
w granicach prowadzonych prac.
e) Wykonawca zorganizuje (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) we własnym zakresie zaplecze techniczne
w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego w przypadku
wystąpienia takiej potrzeby) usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody
dla celów budowy i socjalnych, itp.
f) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie wykonaniem
lub nienależytym wykonaniem obowiązków ciążących na Zamawiającym. W wypadku niewykonania powyższego
obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu prac.
g) Zawrzeć umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących osób uprawnionych do przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które nie są upoważnione
do przebywania na placu budowy.
§6
WARUNKI GWARANCJI
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 3 lata
(zgodnie z art. 568 KC) licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 - letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane
materiały i zgodnie z kartą gwarancyjną producenta ale nie mniej niż 3 lata na zastosowane

urządzenia.
3. Po odbiorze robót należy wręczyć zamawiającemu dokument gwarancyjny, określający treść gwarancji.
4. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:
a) naprawę gwarancyjną, tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych właściwości użytkowych w terminie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
b) zwrot wszelkich dodatkowych kosztów naprawy poniesionych przez Zamawiającego wskutek zlecenia jej wykonania
innemu Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania
w okresie gwarancji.
5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt.4 w okresie gwarancji zobowiązuje się wykonać
bezpłatnie.
6. Jeżeli Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji to jeżeli wady nie dają się usunąć, albo gdy
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie będzie w stanie ich usunąć w odpowiednim czasie Zamawiającemu przysługuje
prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy wady nie są istotne lub odstąpienia od umowy gdy
wady są istotne.
7. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy art. 577-581 k.c.
§7
NADZÓR NAD PRACAMI
Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będą sprawować: inspektor nadzoru
– inż. R. Towarek.
§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny brutto przedstawionej w ofercie
przed podpisaniem umowy.
2. Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
a) 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia odebrania przedmiotu umowy;
b) 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości określonej
w §6 ust.2.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
§9
KARY UMOWNE
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy wskutek
okoliczności zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 15% kwoty określonej w §3 pkt.1. za wyjątkiem przypadków
określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Wykonawcę w
wysokości 15% kwoty określonej w §3 pkt. 1;
b) za powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu
odbioru w wysokości 0,5% kwoty określonej w §3 pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% kwoty określonej w §3 pkt.1
za każdy dzień opóźnienia,
d) za opóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła z tytułu rękojmi w wysokości 0,1% kwoty
określonej w §3 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
§10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm);
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie;
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej, niż 1 miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, gdy:
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca
od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony postanawiają jak poniżej:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła
od Umowy;
c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia;
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój nadzór terenu budowy.
§11
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą
rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy.
§12
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA
Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759 z późn. zm.) w brzmieniu:
„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa Budowlanego
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509 KC.
4

Wykonawca:

Zamawiający:

.............................................................

………………………………………………………….
(podpis Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli)
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Dodatek nr 4
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

‘ Modernizacja szkolnego placu zabaw tworzonego w ramach Rządowego programu „Radosna
Szkoła” - przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, przy ul. Katowickiej 24. ‘

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w szczególności, że nie zachodzą wobec
mnie/nas przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Art. 24 ust. 1 pkt 2:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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”

Miejsce i data: ............................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
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Dodatek nr 5
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – wykaz robót budowlanych

LP.

NAZWA ZADANIA WRAZ Z PODANIEM
TERMIN REALIZACJI

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA (netto)

RODZAJU I MIEJSCA WYKONYWANIA ROBÓT

1.

2.

1. Do oferty załączamy min. 2 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót obejmujące
swoim zakresem wykonanie placu zabaw o wartości min. 90.000 zł netto każdy.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

(czytelne podpisy osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

RE.272.2.2011 /ZSIPM/8/SP/2011
Dodatek nr 6
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU ZADANIA

l.p.

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
/rodzaj i nr uprawnień
zawodowych/

Wykształcenie

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa
do dysponowania
osobą*

1.

2.

3.

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia,
o których mowa w §8 pkt.1.2)c specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj:
➢ min. 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej wraz z aktualnym wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
* w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach, zdolnych do wykonania zamówienia, innych
podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków) zobowiązany jest udowodnić
zmawiającemu, iż będzie dysponował tymi osobami przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.

(czytelne podpisy osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

