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Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości
mniejszej niż 214.000 euro pn. PRZEGLĄDY, NAPRAWA, KONSERWACJA I MALOWANIE
URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA KOMUNALNYCH PLACACH ZABAW W DZIELNICY NOWE
MIASTO I W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA (postępowanie znak DO-ZP.271.121.2020) na warunkach
określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
30
00
w poniedziałek od 7 do 16
30
30
od wtorku do czwartku od 7 do 15
30
00
w piątek od 7 do 15
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2.
2.1.

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Prawo budowlane”, należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186z późn.
zm.).
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu
do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3.
3.1.

Przedmiot zamówienia.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przeglądy, naprawa, konserwacja i
malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe
Miasto i w mieście Zielona Góra.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Przeglądy, naprawy, konserwacje i
malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w
mieście Zielona Góra” – w latach 2021-2023.
3.3. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonywaniu nw. prac na terenach
komunalnych placów zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra:
1) Przeprowadzenie trzech kontroli podstawowych – po jednej w każdym roku obowiązywania
umowy.
2) Przeprowadzanie systematycznych kontroli funkcjonalnych – minimum raz na dwa tygodnie.
3) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli.
4) Impregnowanie/konserwowanie i malowanie konstrukcji lub urządzenia oraz ogrodzeń placów
zabaw.
5) Niezwłoczne i trwałe wyłączenie z eksploatacji zdewastowanych lub wyeksploatowanych
urządzeń zabawowych/urządzenia do ćwiczeń i/lub elementów małej architektury (ławki,
kosze na śmieci), stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
6) Naprawianie ogrodzeń placów zabaw.
7) Ustawianie nowych regulaminów placów zabaw w miejsce brakujących, zniszczonych lub
zdewastowanych lub naklejanie nowych plansz z treścią regulaminu – zgodnie z dołączonymi
wzorami.
8) Uzupełnienie ubytków piasku pod urządzeniami zabawowymi/urządzeniami do ćwiczeń –
spowodowane użytkowaniem w/w urządzeń.
9) Wymiana piasku we wszystkich piaskownicach pod koniec pierwszego kwartału każdego roku
obowiązywania umowy.
10) Przeprowadzanie dezynfekcji piasku w piaskownicach oraz dezynfekcji nawierzchni
piaszczystych.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
3.5. Zakres prac do wykonania wyszczególniony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym
załącznik nr I.5 do SIWZ.
3.6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy od
dnia odbioru usługi wykonywanej na podstawie zlecenia Zamawiającego.
3.7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych
do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu:
−
polegające na przeprowadzaniu kontroli podstawowej i systematycznej placów zabaw,
−
czynności konserwacyjno-naprawcze.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy
oświadczenie wraz z wykazem osób wykonujących ww. czynności.
3.8. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach
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opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i
jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie
miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt
wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
3.9. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są
danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania
określone w niniejszym zamówieniu.
3.10. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3.11. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww.
osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i
własnym staraniem.
3.12. Zamawiający ustala minimalny termin płatności faktury na 21 dni.
Uwaga: wydłużenie przez Wykonawcę terminu płatności faktury podlega punktacji
zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 31.2. SIWZ, z zastrzeżeniem, iż termin
ten nie może być dłuższy niż 30 dni (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz. 935).
3.13. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
1) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym
z § 3 projektu umowy,
2) kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów
potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie
z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117)
3.12. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.
3.14. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
− 50870000-4 usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw (główny kod),
− 45222000-9 roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich z wyjątkiem mostów, tuneli
szybów i kolei (dodatkowy kod).
4.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia podpisania umowy do dnia 20
grudnia 2023 r.

5.

Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
5.1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki
udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie,
dotyczące:
5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali co najmniej dwa zadania o minimalnej wartości 100.000,00 zł brutto
każde, w zakresie których wykonano co najmniej przeglądy, naprawy i konserwacje
obiektów (w tym remont lub konserwacje) placu/placów zabaw, potwierdzone dowodami
określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. Każde z zadań realizowane było jako
zlecenie/umowa u jednego Zamawiającego oraz obejmowało bieżące utrzymanie
minimum 40 obiektów.
Przy czym przez obiekt Zamawiający rozumie zagospodarowany teren wyposażony w
urządzenia zabawowe i/lub urządzenia siłowe, fitness, sportowe. Obiektem w takim rozumieniu
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jest plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko sportowe lub zagospodarowany teren mieszany
zawierający ww. urządzenia.
Uwaga:
−
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku
kwotowego.
−
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy
doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych
w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr III.1 do
SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt
5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.
5.1.2 zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną
przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co
najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania
robotami budowlanymi związanymi z budową obiektów małej architektury ( min.1 osoba).
−

5.2.

1)
a)

b)
c)
d)

2)

3)

4)

5)

6)

UWAGA:
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220).
Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów
art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz.
1600 z poźn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1263 z poźn. zm.),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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7)

8)

9)

10)
11)

12)

5.3.

5.4.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498);
Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) - 7.1.3) SIWZ oraz 7.2. – 7.3
SIWZ.

6.
6.1.

Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców:
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ.
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności sa wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, które zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby relacji zamówienia - wymagane jest aby
zobowiązanie określało:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia,
- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych
podmiotów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę
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warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 5.1. SIWZ.

-

7.

7.1.
1)
2)
3)

4)
5)
7.2.

1)

7.3.
1)

2)

3)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz
zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ;
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 do SIWZ;
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
dokładnie wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr I.5 do SIWZ.
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.zielonagora.pl
informacji z sesji otwarcia ofert:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg
załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
wykaz usług wykonanych okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane
wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku
określonego w pkt 5.1.1. SIWZ;
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.2 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ;
odpis 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Uwaga: zgodnie z art. 26
ust. 6 ustawy pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku
wskazania przez niego w pkt 1d) formularza oferty (wg załącznika nr I.1 do SIWZ) adresu
internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których możliwe jest samodzielne
pobranie tego dokumentu przez Zamawiającego;
UWAGA:

7.4.
1)
2)

Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie http://bip.zielonagora.pl
informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy,
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którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub
złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia
muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

7.5.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp:
a)
zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
b)
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w pkt 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ.
7.6. Dowodami, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ, są dla dostaw i usług - referencje lub inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert.
7.7. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.6. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.3) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.
Forma dokumentów i oświadczeń:
Składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ muszą być
przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem pełnomocnictwa, o formie którego mowa w pkt
10 SIWZ;
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ mogą być przedstawione
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z
oryginałem na zasadach określonych w pkt 9.4. SIWZ;
Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ uważa się
oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem
(czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub
pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) odpowiednio przez Wykonawcę, inne
podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ lub ich upełnomocnionych
przedstawicieli;
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt
9.2. SIWZ następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, własnoręcznym
podpisem (czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego
oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) na każdej zapisanej
stronie – poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca albo inne podmioty, o których
mowa w pkt 6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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(współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku
obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10. Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
11.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

a.
b.

Cena oferty:
cena oferty brutto, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku nr I.1 do SIWZ
musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o kosztorys ofertowy
stanowiący załącznik nr I.5 do SIWZ, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;
wartość brutto określoną w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w pkt 11.1) SIWZ należy
obliczyć jako iloczyn sumy iloczynów ilości jednostek miary i ich cen jednostkowych brutto;
cena oferty oraz wartości podane w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w pkt 11.1 ) SIWZ
muszą być wyrażone w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po
przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.7) SIWZ, jest stała przez cały okres trwania
umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu;
cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.10) SIWZ;
w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonujacej
działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki
na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania
wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego
(tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania
dotyczy Zamawiającego);
w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). W
przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w
art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą
umów ze zleceniobiorcami wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową
lub końcową stanowiącą podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej
informacji (np. w formie zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia
usług, potwierdzającej, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub
świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w
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ww. ustawie, a całkowita wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w
pkt 11.1) SIWZ;
9)
cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
10) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać
w załączniku Nr I.1 do SIWZ;
11) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1)
współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2)
każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt
7.1.2), 7.2 i 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
3)
dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1) – 7.3.2) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner
(jeden lub kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt 5.1. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
4)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
współpartnerów;
5)
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem);
6)
wypełniając formularz oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze
współpartnerów;
7)
w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
13.
1)

2)

3)

4)

Podwykonawstwo:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw
(firm).
Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ,
który jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia;
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez
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Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
między dalszymi Podwykonawcami;
Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi
Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w
tym nazwy albo imiona i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmiana w tym zakresie.

14. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
19. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20.
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

Sposób przygotowania ofert:
oferta sporządzona według załącznika Nr I.1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być
napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;
oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione (opatrzone czytelnym podpisem zawierającym co
najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką
składającego oświadczenie);
dołączone do oferty dokumenty i oświadczenia w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne,
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej
pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego
oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;
zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;
każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub
osoby upoważnione;
wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;
pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład.

21. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22. Ogląd miejsca zamówienia:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.
23. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
24.

Wadium:
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1)

Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości:
8.000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w
jednej lub kilku następujących formach:
a.
pieniądzu;
b.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c.
gwarancjach bankowych,
d.
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310 z późn. zm.);
2)
wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. do dnia 8 stycznia 2021 r., do godz. 10:00.
Uwaga:
3)
w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny
one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
a.
nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b.
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c.
kwotę gwarancji lub poręczenia;
d.
termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e.
zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie,
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy";
4)
wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w
ppkt 2) terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu - dokument
wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą);
5)
wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu
znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego.
6)
wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Zielona
Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze, Nr 21 10205402 00000402
00278846 z dopiskiem „Wadium – Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń
zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście
Zielona Góra.”
7)
wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8)
Zamawiający zwraca wadium:
a.
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
z zastrzeżeniem pkt 24.13) SIWZ;
b.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
c.
niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert;
9)
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
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przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą;
11) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
12) jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci je zgodnie z
postanowieniami pkt 24.8) SIWZ;
Uwaga:
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie, albo
b.
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo
c.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
25. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych
placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra.”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 8 stycznia 2021 r.”
26.
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

27.

Składanie ofert:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 8 stycznia
2021 roku do godz. 10:00;
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca;
ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z procedurą określoną w art. 84 ust.
2 ustawy pzp;
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub
złożenie jej w niewłaściwym miejscu;
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z
ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Zmiana lub wycofanie oferty:
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1)

2)

28.
1)
2)
3)

4)

5)

29.
1)
2)
3)

4)
a)
b)
c)

5)

6)
7)
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Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty;
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”.
Otwarcie ofert:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 8 stycznia 2021 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na
stronie internetowej http://bip.zielonagora.pl;
w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia.
Tok oceny złożonych ofert:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa
ustawy pzp;
w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o których
mowa w 7.1.1) i 7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ;
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli,
wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w punkcie 31 SIWZ;
po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym
mowa w 7.1.2) SIWZ i dokumencie, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt
29.9) SIWZ;
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zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
7.3 SIWZ;
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
dokumentów i/lub dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ i/lub oświadczeń, o których
mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia ich, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

30. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
31. Kryteria oceny ofert:
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. Cena oferty „C” - 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %
Cbad
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.
2. termin płatności faktury „T” - 40%
Przy ocenie oferty w kryterium termin płatności faktury („T”) oferty otrzymają ilość punktów przypisaną
do ilości dni przypadających na poniżej podane terminy płatności:
21 dnia od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu – 0 pkt.
od 22 – 25 dnia od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu – 5 pkt.
od 26 – 29 dnia od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu – 10 pkt.
30 dnia od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu – 40 pkt.
Zamawiający ustala minimalny termin płatności na 21 dni, a maksymalny na 30 dni.
Uwaga: maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium płatności
wynosi 40 punktów.
Wydłużenie przez Wykonawcę terminu płatności faktury podlega punktacji zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym powyżej, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż
30 dni (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz.U. 2020 poz. 935)
W przypadku nie podania w pkt 2.2) formularza oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ) żadnej informacji,
podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0
pkt w niniejszym kryterium.
32.
1.

2.

Oferta najwyżej oceniona:
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę
punktów przyznanych w kryterium „C” + ”T” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i
niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w
kryterium „C” + „T” ) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa
cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców,
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2.
a)

b)

c)
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35.
1)
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którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie
same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a
ustawy pzp.
Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na
stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (http://bip.zielonagora.pl).
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej
SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i
prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp
również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano z
niewystarczające;
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra
(http://bip.zielonagora.pl).
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako
najkorzystniejsza;
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
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w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym
z § 3 projektu umowy,
kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów
potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie
z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117).
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

36.
1)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie;
2)
zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a.
pieniądzu;
b.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c.
gwarancjach bankowych;
d.
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310 z późn. zm.);
Uwaga:
3)
w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia,
powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
a)
nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c)
kwotę gwarancji lub poręczenia;
d)
termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e)
nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego
kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;
f)
treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia
bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez
potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta
gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub
arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub
poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia
istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia
rozmiarów szkody;
4)
zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na konto
Urzędu Miasta Zielona Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze, Nr 21
10205402 00000402 00278846 z dopiskiem „Zabezpieczenie – Przeglądy, naprawa,
konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w
dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra”;
5)
jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym;
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jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w inne 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, z zastrzeżeniem pkt
36.7) SIWZ.;
w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia - wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia;
zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie;
30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń
dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;
dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;
dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png,
gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub
rar;
w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem
wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);
pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;
w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych
z postępowaniem;
Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami.
Udzielanie wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert;
jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt
38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania;
zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (http://bip.zielonagora.pl);
osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
Pani Iwona Ziembicka w Biurze Zamówień Publicznych – pokój 408 w siedzibie
Zamawiającego;
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pytania należy kierować na adres:
Urząd Miasta Zielona Góra
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

39.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną
część;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).

40. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.
41.1. Odwołanie.
1)
odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
2)
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b)
określenia warunków udziału w postępowaniu;
c)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d)
odrzucenia oferty odwołującego;
e)
opisu przedmiotu zamówienia;
f)
wyboru najkorzystniejszej oferty;
3)
odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania;
4)
odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla
tego rodzaju podpisu;
5)
odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
c)
5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
d)
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
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odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;
w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
pkt 41.1.2) SIWZ;

41.2. Skarga do sądu:
1)
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2)
skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
3)
skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem;
4)
prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
5)
skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części;
6)
w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
43. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
44. Płatności częściowe:
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.4 do SIWZ.
45.
1)

2)

Fakturowanie elektroniczne:
Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod
adresem https://efaktura.gov.pl/.
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Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiającego za pośrednictwem PEF na adres skrzynki PEPPOL zgodny z umową zawartą
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ.
Wykonawca chcący wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi
posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną wysyła upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o
Wykonawcy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF,
przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem
https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
a)
informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ);
b)
wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ;
c)
inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do
SIWZ.

46. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian
zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.4 do SIWZ.
47.
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
a)

b)

c)

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Zielona Góra: e-mail
iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 i 2 lit.
b i art. 10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp; zasada
jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe, o których
mowa w art. 10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z przepisów ustawy pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
skorzystanie z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia
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postępowania, w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Wymagania w zakresie elektromobilności:
zgodnie z art. 35 ust 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.) Zamawiający zleci
wykonywanie zadania objętego niniejszym postępowaniem podmiotowy (Wykonawcy), którego
udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów
użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania (zamówienia publicznego) wynosić będzie od
dnia 1 stycznia 2022 r. co najmniej 10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej 30 %, z
uwzględnieniem ewentualnych zmian powyższej ustawy, polegających na zmianie wielkości
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub przesunięciu
wskazanej w niej daty początkowej;
przy obliczaniu procentowego limitu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym, o których mowa w pkt 46.1) SIWZ należy uwzględnić zaokrąglenie do pełnych
jednostek (sztuk).
Przykład:
jeżeli Wykonawca użytkować będzie przy wykonaniu zamówienia ogółem 9 pojazdów to udział
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym od dnia 1 stycznia 2022 r.
wynosić musi 1 szt., a od 1 stycznia 2025 r. - 3 szt.;
jeżeli Wykonawca użytkować będzie przy wykonaniu zamówienia 1 pojazd to udział pojazdów
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosić
musi 1 szt., a od 1 stycznia 2025 r. - 1 szt.;
przez pojazdy elektryczne, o których mowa w pkt 46.1) SIWZ rozumie się pojazdy
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością
przekraczającą 25 km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu
wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła
zasilania;
przez pojazdy napędzane gazem ziemnym, o których mowa w pkt 46.1) SIWZ rozumie się
pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością
przekraczającą 25 km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu
sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu;
w przypadku skorzystania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia ze zdolności
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, o których mowa w pkt 6 SIWZ do
procentowego limitu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, o
których mowa w pkt 46.1) SIWZ wlicza się pojazdy użytkowane przy wykonywaniu zamówienia
przez te podmioty;
obowiązki Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, związane z
realizacją wymogów pkt 46.1) SIWZ:
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie objęte niniejszym przedmiotem
zamówienia zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.), o którym
mowa w pkt 46.1) SIWZ;
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż do dnia 31
grudnia 2021 r. (o ile treść umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ
nie stanowi inaczej) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego
oświadczenia o spełnianiu obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów
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napędzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.),
o którym mowa w pkt 46.1) SIWZ, zawierającego co najmniej informację na temat łącznej ilości
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia publicznego, w tym łącznej ilości
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wraz z informacją nt.
numeru rejestracyjnego oraz podstawą dysponowania ww. pojazdami. Brak złożenia pisemnego
oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowany przez Zamawiającego jako
niespełnienie wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.) z konsekwencjami przewidzianymi w
tym zakresie w umowie zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ;
Wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z realizacją
wymogów pkt 46.1) SIWZ, o których mowa w treści umowy zawartej wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr I.4. do SIWZ;
przepisów pkt 46.1) – 46.6) SIWZ nie stosuje się do zamówień, dla których okres realizacji
zakończy się przed dniem 31 grudnia 2021 r. lub w terminie wynikającym z ewentualnych zmian
art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.).

49. Inne postanowienia
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.
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ZAŁĄCZNIK NR I.1
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
PRZEGLĄDY, NAPRAWA, KONSERWACJA I MALOWANIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA
KOMUNALNYCH PLACACH ZABAW W DZIELNICY NOWE MIASTO I W MIEŚCIE ZIELONA
GÓRA
(postępowanie znak DO-ZP.271.121.2020)
1.

WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
a. adres
...................................................................................................................................................
b. województwo ………………………………….
c.

NIP/PESEL …………………….………………..

d. KRS/CEiDG ………………………………….………(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej
bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………..)
e. tel. .................................................... e-mail: ………………………………
f.

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
TAK

bądź małym

lub średnim

1

przedsiębiorstwem :

NIE

g. (adres do korespondencji ..................................................................................................................
tel. .................................................. e-mail: ………………………………………..………)
h. upełnomocniony przedstawiciel:…………………………………………..............................................
2

2. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy :
2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik
nr I.5 do SIWZ za cenę brutto .................................................... złotych,
na którą składa się:
a.

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b.

i podatek od towarów i usług :

3

4

w wysokości ……. % zgodnie z ustawą o VAT

5

1
Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
2
informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ
3
wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
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albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. … ust.
5

….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT

5

lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.2.

wydłużenie terminu płatności faktury (kryterium opisane w pkt 31.2 SIWZ) o ……..... (liczbę) dni
ponad minimum określone w pkt 3.12 SIWZ.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

5.

Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw.
6
podmiotów :
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
7
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt ……. SIWZ;
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
7
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt ……. SIWZ;
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
7
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt ……. SIWZ;
(…)

1)
2)
3)
4)

Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi w ramach
niniejszego przedmiotu zamówienia.
8

-

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców :
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;

7.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

8.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy akceptujemy bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.
1)
2)
3)
4)

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

4

określić stawkę procentową
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.
710 z późn. zm.)
6
skreślić jeżeli nie dotyczy
7
podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5.1. SIWZ (np. 5.1.1., 5.1.2)
8
W tym podmioty, o których mowa w pkt 5 oferty, na zdolnościach których Wykonawca polega w zakresie wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli będą występować w charakterze Podwykonawców
5
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9.

Wadium w wysokości 8.000,00 zł wniesione zostało w dniu .................. w formie ……………
……….……………… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr
…………………………………………………………..…………………………….);

10.

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej
w ofercie (brutto) przed podpisaniem umowy.

11.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ;
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 do SIWZ;
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
dokładnie wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr I.5 do SIWZ;
inne, aktualne oświadczenia i dokumenty, które należy rozumieć jako wskazane w rozumieniu
§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

1)
2)
3)

4)
5)
6)

13.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
9
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .

Ofertę sporządzono dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

9

Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści
oświadczenia Wykonawca nie składa)
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ZAŁĄCZNIK NR I.2

O ŚWI ADCZ ENIE
O SPEŁNI ANIU W AR UNKÓ W UDZ IAŁ U
W PO ST ĘPOW ANIU O R AZ BR AKU
PO DST AW
DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.121.2020 pn. Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń
zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona
Góra,
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
I.
1.
1)

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:
spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej;

2.

nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) z uwagi na
okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

II.
1.
1)
2.

oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt 5 oferty, na zdolnościach których polegamy
10
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
spełniają warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ w zakresie w jakim
powołujemy się na ich zasoby, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej;
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) z uwagi na okoliczności
wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
9

Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt II

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

26

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.121.3.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

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

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR I.3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na
komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra”.
1.

Wykonawca ma obowiązek wykonywać nw. zobowiązania umowne, które są szczegółowo opisane punkcie A
SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM
I SKŁADNIKI CENY JEDNOSTKOWEJ)
a.

Przeprowadzić jedną kontrolę podstawową w każdym roku obowiązywania umowy.

b.

Przeprowadzać systematyczne kontrole funkcjonalne - minimum raz na dwa tygodnie.

c.

Prowadzić dokumentację z przeprowadzanych kontroli.

d.

Impregnować/konserwować i malować konstrukcje lub urządzenia oraz ogrodzenia placów zabaw.

e.

Niezwłocznie i trwale wyłączać z eksploatacji zdewastowane lub wyeksploatowane urządzenia
zabawowe/urządzenia do ćwiczeń i/lub elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), stwarzające
zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników:
-

usuwać uszkodzone, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa elementy wyposażenia placów zabaw
i wymieniać je na nowe;

-

usuwać uszkodzenia elementów urządzeń zabawowych przeprowadzając ich naprawy.

f.

Naprawiać ogrodzenia placów zabaw.

g.

Ustawiać nowe regulaminy placów zabaw w miejsce brakujących, zniszczonych lub zdewastowanych lub
naklejać nowe plansze z treścią regulaminu - zgodnie z dołączonymi poniżej wzorami:
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Wzór regulaminu
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Wzór planszy z treścią regulaminu
h.

uzupełniać ubytki piasku pod urządzeniami zabawowymi/urządzeniami do ćwiczeń - spowodowane

i.

wymieniać piasek we wszystkich podanych w części B pkt III piaskownicach na początku drugiego kwartału

użytkowaniem w/w urządzeń;

(w czasie trwania umowy);
j.

od chwili wymiany piasku w piaskownicach do końca września przeprowadzać - w odstępach
dwutygodniowych - dezynfekcję piasku w piaskownicach oraz - w odstępach jednomiesięcznych dezynfekcję nawierzchni piaszczystych (wymienionych w części B pkt II); do dezynfekcji należy stosować
preparat o działaniu nieszkodliwym dla użytkowników piaskownic (dzieci): bakterio- i grzybobójczy,
zabijający larwy much znajdujących się w piasku piaskownic i nawierzchni piaskowych i odstraszający
owady dorosłe, neutralizujący nieprzyjemne zapachy; preparat musi posiadać atest PZH lub /i pozwolenie
Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.

k.
2.

zakres prac podanych w kosztorysie ilości robót do wykonania

Wykonawca powinien dysponować pomieszczeniem magazynowym przystosowanym do przechowywania
zdemontowanych urządzeń zabawowych/urządzeń do ćwiczeń lub ich elementów, nadających się do dalszej
eksploatacji.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do
-

gotowości do wykonywania pilnie zleconych prac, których celem będzie zabezpieczenie miejsca zagrożenia
bezpieczeństwa – w ciągu 3 godzin od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną: dot.
zgłoszeń w godz. 6:00-22:00.
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Całkowita odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń zabawowo- sportowych, jak również wynikłe z tego
tytułu szkody (również zaistniałe wypadki) spoczywa na Wykonawcy.

A. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM I SKŁADNIKI CENY JEDNOSTKOWEJ
I.

Kontrole
1.

Kontrola podstawowa - rozpoczynająca się w pierwszym roku obowiązywania umowy na prace objęte
umową (nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy), której zadaniem jest ocena ogólnego poziomu
bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów i nawierzchni, śladów rozkładu i/lub korozji oraz
możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa, która będzie podstawą do likwidacji urządzeń
zabawowo-sportowych, które po przerwie zimowej stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia
ich użytkowników.

2.

Systematyczne kontrole funkcjonalne - kontrole wykonywane minimum dwa razy w miesiącu
(harmonogram kontroli zostanie ustalony z Zamawiającym - po podpisaniu umowy), których zadaniem
jest ocena stanu technicznego wszystkich urządzeń zabawowo-sportowych pod kątem bezpieczeństwa
dla użytkowników.

3.

Zakres prac obejmujących kontrole wymienione w punktach 1 i 2:
-bieżące usuwanie usterek nie wymagających zakupu części zamiennych i użycia narzędzi innych
niż podstawowe (np. usuwanie wystających gwoździ, dokręcanie obluzowanych wkrętów, śrub,
nakrętek, smarowanie ruchomych części urządzeń), sprawdzanie olinowania na wszystkich
urządzeniach linowych i regulacja naciągu lin;
- sprawdzanie poziomu czystości nawierzchni, kompletności urządzeń, zużycie urządzeń;
-sprawdzanie

stabilności

konstrukcji

wszystkich

urządzeń

zabawowo-sportowych

i

ich

poszczególnych elementów;
-sprawdzanie działania części ruchomych wszystkich urządzeń zabawowo-sportowych;
-sprawdzanie stanu drewnianych i metalowych ogrodzeń placów zabaw;
-zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych uszkodzeń, które wymagają naprawy ze wstępnym
określeniem wartości tych prac;
-tymczasowe zabezpieczanie przed użytkowaniem uszkodzonych lub zdewastowanych urządzeń
i innego wyposażenia (tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci) poprzez oznakowanie taśmą
ostrzegawczą i zamieszczanie informacji o niebezpieczeństwie;
-niezwłoczne i trwałe wyłączanie z eksploatacji zdewastowanych lub wyeksploatowanych urządzeń
zabawowo-sportowych i/lub elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), stwarzających
zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników;
-zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby uzupełnienia piasku pod urządzeniami zabawowymi oraz na
powierzchniach bezpiecznych;
-prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli (wzór raportu z kontroli zostanie
przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy), która podlegać będzie
zatwierdzeniu przez Zamawiającego
01. do każdego raportu z kontroli musi być dołączona dokumentacja fotograficzna (z widoczną
datą wykonania zdjęcia) w formie elektronicznej - zdjęcia urządzeń do naprawy lub
demontażu z widocznymi uszkodzeniami oraz zdjęcia pokazujące właściwe oznakowanie
miejsc stwarzających niebezpieczeństwo;
02. do każdego rozliczenia musi być dołączona dokumentacja w formie elektronicznej - zdjęcia
urządzeń po wykonanej naprawie (z widoczną datą wykonania zdjęcia) - z widocznymi
naprawianymi miejscami/elementami.
4.

W cenach jednostkowych kontroli należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
takie jak:
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-koszt robocizny;
-koszty transportu do objazdu placów zabaw;
-koszt sprzętu, narzędzi i materiałów używanych podczas przeglądu,
-koszty wykonania dokumentacji z przeglądu: zdjęcia urządzeń, ogrodzeń, itp. wymagających
naprawy i dostarczenia ich Zamawiającemu - w formie elektronicznej .

II.

Demontaż urządzeń zabawowo-sportowych i ich elementów
1.

Demontaż urządzeń zabawowo-sportowych - łącznie z usunięciem betonowego fundamentu, nie
nadających się do dalszego użytkowania przez dzieci ze względów bezpieczeństwa, lub urządzeń
wskazanych przez Zamawiającego do przeniesienia na inny plac zabaw.

Uwaga: cena demontażu urządzenia będzie krotnością podanej ceny jednostkowej demontażu jednego wbetonowanego
elementu/stopy – zgodnie z liczbą fundamentów usuwanego urządzenia (np. karuzela lub huśtawka ważka: cena jednostkowa x
1, huśtawka wahadłowa: cena jednostkowa x 4).
2. Demontaż uszkodzonego siedziska huśtawki ważki, huśtawki bujaka sprężynowca lub siedziska
huśtawki wahadłowej, tablicy lub obręczy do gry w koszykówkę; demontaż uszkodzonego elementu
konstrukcyjnego urządzenia lub innego elementu np., drabinki, belki trapu, daszku lub zużytego
zawiesia huśtawki wahadłowej.
3.

Usunięcie znajdujących się w obrębie placu zabaw obrzeży betonowych/krawężników, skucie
fundamentu wystającego przy urządzeniu zabawowym/sportowym.

4.

Wykopanie ławki na stelażu betonowym lub metalowym.

5.

W cenach jednostkowych prac wymienionych w punktach 1-4 należy uwzględnić wszystkie koszty
związane z realizacją zadania, takie jak:
-koszt robocizny,
-koszt używanego sprzętu,
-koszt wyrównania terenu po usunięciu urządzenia lub innego elementu wyposażenia placu zabaw;
-koszt transportu i przyjęcia odpadów na wysypisko śmieci.

III.

Montaż urządzeń przenoszonych z innych placów zabaw i wcześniej zdemontowanych elementów
urządzeń zabawowo-sportowych
1.

Montaż urządzenia zabawowo-sportowego z mocowaniem w fundamencie betonowym, montaż
siedziska huśtawki ważki, lub siedziska huśtawki wahadłowej, bujaka sprężynowca, elementu
drewnianej

drabinki,

trapu,

daszku,

itp.

Wydanie

powykonawczej

deklaracji

Wykonawcy

o przeprowadzonym montażu zgodnym z normami dot. placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
2.

Wkopanie (z zabetonowaniem w podłożu) ławki na stelażu betonowym lub metalowym.

3.

W cenach jednostkowych prac wymienionych w punktach 1-2 należy uwzględnić wszystkie koszty
związane z realizacją zadania, takie jak:
-koszt robocizny,
-koszt używanego sprzętu,
-cenę i koszt zakupu niezbędnych materiałów.

IV.

Montaż nowych elementów urządzeń zabawowo-sportowego
1.

Montaż nowego elementu konstrukcyjnego urządzenia drewnianego - np. belka konstrukcyjna zestawu
gimnastycznego, podpora huśtawki wahadłowej, itp.; nowego elementu urządzenia np. drabinki, belki
trapu, daszku, siedziska huśtawki, ruchomej części huśtawki ważki, uchwytu przy bujaku sprężynowym
lub huśtawce ważce, uchwytu w ściance wspinaczkowej, ścianki tablicy rysunkowej, zawiesia huśtawki;
montaż śrub, podkładek, nitów, zaślepki na śruby, belki, tablicy lub obręczy do gry w koszykówkę itp.

2.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją montażu elementu,
takie jak:
-cenę brutto nowego elementu i koszty zakupu,
-koszt robocizny i używanego sprzętu,
-cenę i koszt zakupu innych niezbędnych materiałów.
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Naprawa ogrodzeń
1.

Demontaż uszkodzonych elementów ogrodzenia takich jak: zawias, ogranicznik/samozamykacz furtki,
zamek, zniszczonego przęsła/furtki ogrodzenia metalowego, uszkodzonego słupka ogrodzenia
metalowego,

zniszczonej

furtki

ogrodzenia

drewnianego,

zniszczonej

sztachety

ogrodzenia

drewnianego.
2.

Montaż nowych elementów ogrodzenia takich jak: zawias furtki, zamek furtki, kłódka, słupek ogrodzenia
metalowego, przęsło ogrodzenia metalowego, nowa furtka ogrodzenia metalowego lub drewnianego,
nowa sztacheta ogrodzenia drewnianego, stara (luźna) sztacheta drewnianego ogrodzenia.

3.

Naprawa uszkodzonego elementu metalowego ogrodzenia (zamek, klamka, zawias, ogranicznik, itp.),
regulacja zawiasów przy furtce, zamocowanie zdemontowanego przęsła metalowego ogrodzenia.

4.

W cenach jednostkowych wymienionych w punktach 1-3 należy uwzględnić wszystkie koszty związane
z realizacją zadania, takie jak:
-koszt robocizny i używanego sprzętu,
-cenę brutto nowego elementu i koszty zakupu,
-cenę i koszt zakupu niezbędnych materiałów.

VI.

Naprawa uszkodzonych elementów urządzeń zabawowo-sportowych
1.

Naprawa zerwanego siedziska huśtawki, naprawa zniszczonego elementu daszku domku/wieży przy
zjeżdżalni, piaskownicy ,itp.

2.

Wzmocnienie elementu drewnianego konstrukcyjnego poprzez zamontowanie dodatkowej podpory,
wymiana na nową deski piaskownicy (boczna lub siedziskowa).

3.

Wymiana na nową deski piaskownicy (boczna lub siedziskowa).

4.

Wymiana zniszczonych/uszkodzonych zaślepek na śruby i drobnych elementów montażowych (śrub,
wkrętów).

5.

Smarowanie smarem ruchomej części urządzenia.

6.

Oczyszczenie ruchomej części urządzenia (przegub/zawiesie huśtawki) z piasku.

7.

Zabezpieczenie taśmą miejsca stwarzającego zagrożenie wraz z zamieszczeniem informacji
o niebezpieczeństwie.

8.

W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, takie jak:
-koszt robocizny i używanego sprzętu,
-cenę brutto nowego elementu i koszty zakupu,
-cenę i koszt zakupu niezbędnych materiałów.

VII.

Impregnacja i malowanie urządzeń zabawowo-sportowych i drewnianych ogrodzeń
1.

Dwukrotne malowanie impregnatem drewnianych elementów urządzeń oraz ogrodzenia placów zabaw;
dwukrotne malowanie metalowych urządzeń zabawowo-sportowych lub ich elementów (np. sprężyny
bujaków) farbą dwuskładnikową ze środkiem antykorozyjnym.

2.

W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, takie jak:
-koszt robocizny i używanego sprzętu ;
-cenę brutto impregnatu/farby i koszty zakupu;
-cenę i koszt zakupu innych niezbędnych materiałów (np. pędzle).

VIII.

Regulaminy placów zabaw
1.
2.

Demontaż regulaminu placu zabaw - łącznie z usunięciem betonowych fundamentów.
Ustawienie nowych regulaminów placów zabaw; naklejenie na istniejący regulamin nowej planszy
z treścią regulaminu placów zabaw.

3.

W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, takie jak:
-cenę brutto regulaminu i koszty zakupu,
-cenę i koszt zakupu innych niezbędnych materiałów,
-koszt robocizny i używanego sprzętu,
-koszt transportu i przyjęcia odpadów na wysypisko śmieci.
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Transport urządzeń zabawowo-sportowych
1.

Transport zdemontowanego urządzenia lub jego elementów na przechowanie do magazynu
Zamawiającego lub na inny plac zabaw (odl. do 5 km) oraz dodatek za każdy 1 km transportu na odl.
powyżej 5 km.

2.

W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, takie jak:
- koszt robocizny i koszt pracy używanego sprzętu (samochodu).

X.

Wymiana/uzupełnienie i dezynfekcja piasku
1.

Uzupełnianie ubytków piasku pod urządzeniami zabawowymi, uzupełnianie ubytków piasku w pow.
bezpiecznych.

2.

Wywóz piasku z piaskownic na miejskie wysypisko śmieci – wybranie warstwy starego piasku o gr. 25
cm i dowóz nowego piasku do piaskownic – warstwa 25 cm.

3.

Dezynfekcja piaskownic i dezynfekcja powierzchni piaszczystych.

4.

W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, takie jak:
-koszt robocizny i używanego sprzętu,
-cenę brutto piasku i koszty zakupu,
-cenę brutto preparatu do dezynfekcji i koszty zakupu,
-cenę i koszt zakupu innych niezbędnych materiałów.

XI.

Systematyczne dostarczanie Zamawiającemu, co dwa tygodnie, raportów z wykonanych kontroli
placów zabaw oraz kosztorysów wartości prac do wykonania - ujętych w raporcie
1.

do każdego raportu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną w formie
elektronicznej (zdjęcia urządzeń do naprawy lub demontażu – z widocznymi uszkodzeniami) ;

2.

do każdego rozliczenia wykonanych robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację
fotograficzną w formie elektronicznej (zdjęcia urządzeń po wykonanej naprawie – z widocznymi
naprawionymi/wymienionymi na nowe elementami.

XII.

Szybkie – w ciągu trzech godzin od otrzymania zgłoszenia – zabezpieczenie/naprawa uszkodzenia
wyposażenia

stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników, zgłaszanego Wykonawcy

przez Zamawiającego lub służby porządkowe, takie jak Policja i Straż Miejską, którym Wykonawca
zobowiązany jest podać numer kontaktowy (dostępny w godzinach 6:00-22:00)
1.

Przyjmuje się, że będą respektowane dyspozycje ustalające zakres prac do wykonania w formie:
a.

rozmowy telefonicznej,

b.

e-maila,

c.

sms-a.

UWAGA: Wszystkie wymienione powyżej prace należy wykonywać po uprzednim – obowiązkowym – uzgodnieniu
zakresu prac z Zamawiającym. Uwaga nie dotyczy punktu XII.

B. INFORMACJA O PLACACH ZABAW
I.

WYKAZ I LOKALIZACJA KOMUNALNYCH PLACÓW ZABAW:
1. ul. Batorego 170
2. ul. Batorego przy bl. nr 136
3. Park Św. Trójcy
4. Mrowisko
5. ul. A. Krzywoń 7/9/11
6. ul. Ptasia 33/35
7. ul. Ptasia 38
8. ul. Ptasia 41-43
9. ul. Wypoczynek 11/16
10. ul. Sucharskiego 26
11. ul. Boh. Westerplatte/Ułańska
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12. ul. Boh. Westerplatte 56
13. ul. Wyspiańskiego 3
14. ul. Chrobrego 35/61
15. ul. Wazów 20/22
16. ul. Krasickiego 1-7
17. ul. Krasickiego 35-41
18. ul. Jaskółcza 13-15
19. ul. Jaskółcza 23
20. ul. Długa/Wesoła 8-18
21. ul. Długa 28-30
22. ul. Objazdowa/Osadnicza
23. ul. Strumykowa – między blokami 17a-17f i 19d-19g
24. Park 1000-lecia
25. Piaskowa 9e
26. ul. Wyspiańskiego 38-44
27. ul. Konicza 11-15
28. ul. Konicza 17-21
29. ul. Zamenhoffa 21-25
30. ul. Zamenhoffa 40-46
31. skwer Al. Niepodległości/k.Zbawiciela
32. Al. Niepodległości – kino Nysa
33. ul. Władysława IV 16
34. ul. Władysława IV 18
35. ul. Władysława IV za Mirą
36. ul. Francuska 25-33
37. ścieżka zdrowia na terenie tzw. Dzikiej Ochli
38. ul. Malczewskiego
39. ul. Francuska/Braci Gierymskich – ścieżka zdrowia
40. ul. Osiedle Pomorskie – plac zabaw I
41. ul. Osiedle Pomorskie – plac zabaw II
42. ul. Osiedle Pomorskie – plac zabaw III
43. ul. Lechitów/Nowa/Orkana – Park
44. ul. Lechitów pod lasem
45. ul. Jędrzychowska
46. Park Piastowski
47. ul. Ogrodowa/Jaskółcza
48. ul. Partyzantów
49. ul. Źródlana/Rzeźniczaka
50. Park Sowińskiego
51. Lwowska
52. „Kaczy Dół”
53. Chmielna
54. ul. Tęczowa
55. ul. Złota – Chynów plac zabaw z siłownią
56. ul. Złota – Chynów plac rekreacyjny linoślizg
57. ul. Wrocławska przy Zielonogórskiej Palmiarni
58. ul. Cyryla i Metodego
59. Plac Teatralny
60. ul. Źródlana – przy parku linowym
61. ul. Ptasia/Czesława Niemena przy Amfiteatrze
62. ul. Pszenna (Jędrzychów)
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63. ul. Rezedowa (Jędrzychów)
64. Wagmostaw (ul. M. Skłodowskiej-Curie 23)
65. ul. Lisia (dz. 357/4, 156/6)
DZIELNICA NOWE MIASTO:
66. Barcikowice – w centrum (dz. 136/9. 137/7);
67. Drzonków – Bażantowa (273/11);
68. Drzonków – Rajtarowa przy Rotowej plac zabaw (dz. 718/4);
69. Drzonków – Rajtarowa przy Rotowej siłownia (dz.718/4);
70. Jany – przy świetlicy;
71. Jarogniewice – za remizą (dz. 231/14);
72. Jeleniów – przy świetlicy (dz. 117/2);
73. Kiełpin – przy przystanku (dz.221);
74. Krępa – Leśna na końcu drogi (dz. 192);
75. Łężyca- plac zabaw I – Odrzańska przy 13 (dz. 163);
76. Łężyca – plac zabaw II – przy kościele;
77. Ługowo – w centrum (dz. 15);
78. Marzęcin – przy 19;
79. Nowy Kisielin – Sosnowa (dz. 144/8);
80. Nowy Kisielin – Spokojna;
81. Nowy Kisielin – Syrkiewicza naprzeciwko 5 (dz. 15/27);
82. Ochla – Topolowa (dz.390/2);
83. Przylep – Kolejowa w parku (dz.8/40);
84. Przylep – Skokowa (dz.170/6);
85. Racula – róg Gierymskiego i Rodła (dz.404/2);
86. Stary Kisielin – św. Floriana (dz. 242/7);
87. Stożne – w centrum (dz.16/1);
88. Sucha – za kościołem (dz.180/3);
89. Zatonie – Zielonogórska przy przedszkolu (dz.210);
90. Zawada – róg Osiedlowej i Torfowej (dz.1260/6);
91. Zawada – Kościelna (dz. 731/2).

II.

WYKAZ KOMUNALNYCH PLACÓW ZABAW Z NAWIERZCHNIĄ PIASZCZYSTĄ, PIASZCZYSTOŻWIROWĄ LUB PIASZCZYSTO-TRAWIASTĄ

Nawierzchnia
piaszczysta pow.:
(m2)

Lokalizacja placu zabaw Miasto Zielona Góra

LP
1

ul. Batorego170 (nawierzchnia piaszczysto-żwirowa na całym placu)

196

2

ul. Boh. Westerplatte 56: 11,0x8,7=104,4

104

3

ul. Chrobrego 35-61 (pod huśta.: 15 m x5,2 0m); pod piramidą: 4,10 m x 5,00 m

99

4

ul. Długa/Wesoła (nawierzchnia piaszczysta na całym placu ) – 368,0 m2

368

5

ul. Francuska 25/33 ( nawierzchnia piaszczysta pod urządzeniami) – 105 m2

105

6

ul. Konicza 17/19/21 (nawierzchnia piaszczysta pod urządzeniami) – 50 m2

50

7

Jaskółcza 23

202

8

Kaczy Dół

230

9

ul. Krasickiego 35/41 (nawierzchnia piaszczysta pod urządzeniami) – 130 m2

130
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10

ul. Lechitów działki (nawierzchnia piaszczysta pod urządzeniami) – 100 m2

100

11

Mrowisko (nawierzchnia żwirowa na całym placu)

160

12

ul. Objazdowa – (nawierzchnia piaszczysta na całym placu ) – 347 m2

347

13

Palmiarnia 100 m2

100

14

Park Piastowski - sport (nawierzchnia piaszczysta na całym placu) – 80 m2

80

15

Park Sowińskiego (nawierzchnia piaszczysta na całym placu)

277

16

Park św. Trójcy (nawierzchnia piaszczysta na całym placu) – 220 m2

220

17

Park Tysiąclecia (nawierzchnia piaszczysta na całym placu) – 130 m2

130

18

ul. Piaskowa 9 e (nawierzchnia piaszczysta pod urządzeniami) – 120 m2

120

19

ul. Ptasia 33-35 - 8,0x11,0=88,0

88

20

ul. Ptasia 41/43 – 50 m2

50

22

skwer Ogrodowa/Jaskółcza (nawierzchnia piaszczysta na całym placu) – 200 m2

200

23

ul. Strumykowa (nawierzchnia piaszczysto-żwirowa na całym placu) – 120 m2

120

24

ul. Sucharskiego 26 – 308,0 m2

308

25

Wagmostaw (nawierzchnia piaszczysta pod urządzeniami)

460

26

ul. Westerplatte/Ułańska (nawierzchnia piaszczysto-żwirowa na całym placu)

275

27

ul. Władysława IV 16 – 11,8x19,8=233,64m2

234

28

ul. Władysława IV 18

120

29

ul. Władysława za Mirą

354

30

ul. Wypoczynek 11-16

102

31

ul. Wyspiańskiego 38/44 – 199,0 m2

199

32

ul. Zamenhofa 21-25

288

33

ul. Złota (Chynów)

215

36

ul. Źródlana/Rzeźniczaka

345

37

ul. Tęczowa (plac NIVEA)

211

38

ul. Batorego – bliżej bloku nr 136

200

39

ul. Chmielna 32

358

40

ul. Partyzantów

328

41

ul. Pszenna (Jędrzychów)

230

42

ul. Rezedowa (Jędrzychów)

275

43

ul. Ptasia/Czesława Niemena przy Amfiteatrze

180

44

Ul. Lisia (dz. 357/4, 156/6)

250

RAZEM

8408

l.p.

Adres (Dzielnica Nowe Miasto)

Nr dz.

Opis

1

Krępa Leśna (na końcu drogi)

192

nawierzchnia piaszczysta

2

Jany przy stacji uzdatniania wody

295

nawierzchnia piaszczysta

400

3

Łężyca Odrzańska (przy 13)

163

nawierzchnia piaszczysta

100

4

Przylep Skokowa

170/6

nawierzchnia piaszczysta

92

5

Zawada Torfowa

1260/6

nawierzchnia piaszczysta

90
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6

Zatonie przy przedszkolu

210

nawierzchnia piaszczysta

500

7

Stożne (w centrum)

16.sty

nawierzchnia piaszczysta

140

8

Przylep Kolejowa (w parku)

sie.40

nawierzchnia piaszczysta

100

9

Stary Kisielin Św. Floriana

242/7

nawierzchnia piaszczysta

70

10

Drzonków Ratajowa

718/4

nawierzchnia piaszczysta

375

11

Jeleniów (przy świetlicy)

117/2

nawierzchnia piaszczysta

175

12

Jarogniewice (za remizą)

231/14

nawierzchnia piaszczysta

300

13

Kiełpin (przy przystanku)

221

nawierzchnia piaszczysta

62,2

14

Ługowo

15

nawierzchnia piaszczysta

150

15

Nowy Kisielin Spokojna

-

nawierzchnia piaszczysta

306

16

Barcikowice (w centrum)

136/9,137/7

nawierzchnia piaszczysta

750

17

Nowy Kisielin Sosnowa

144/8

nawierzchnia piaszczysta

200

RAZEM

3840,2

RAZEM NAWIERZCHNIE PIASZCZYSTE: 12 248,20 m
III.

2

WYKAZ KOMUNALNYCH PLACÓW ZABAW Z PIASKOWNICAMI

lp. Adres (miasto Zielona Góra)

opis

pow. piaskownicy

1

Anieli Krzywoń 7-11

piaskownica

5,8

2

Boh. Westerplatte 56

piaskownica

4

3

Boh. Westerplatte/Ułańska

piaskownica+altanka

16,2

4

Długa 8-18

piaskownica

5,8

5

Długa 28-30

piaskownica

4

6

Francuska 25-33

piaskownica+altanka

8,1

7

Jaskółcza 23/Botaniczna

piaskownica

5,8

8

Jaskółcza 13-15

piaskownica

5,8

9

Jędrzychowska

piaskownica

9

10

Kaczy Dół

piaskownica+altanka

4,7

11

Konicza 17-21

piaskownica+altanka

8,1

12

Krasickiego 1-7

piaskownica

5,8

13

Krasickiego 35-41

piaskownica+altanka

16,2

14

Lechitów pod lasem

piaskownica

8,1

15

Malczewskiego

altanka + piaskownica

10,4

16

Objazdowa

piaskownica

5,8

17

Park Piastowski

piaskownica+altanka

16,2

18

Park Sowińskiego

piaskownica+altanka

4

19

Park Św. Trójcy

altanka + piaskownica

4

20

Park Tysiąclecia

piaskownica+altanka

4

21

Piaskowa 9e

piaskownica

16,2

22

Pomorskie

piaskownica

5,8

23

Ptasia 38/Festiwalowa

piaskownica

5,8

24

Ptasia 41-43

piaskownica

8,1

25

Strumykowa 12A-F/19D-G

piaskownica+altanka+tabl.

10,4
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26

Sucharskiego 26

piaskownica+altanka

27

Wagmostaw

piaskownica

28

Wazów 20-22

piaskownica+altanka

10,4

29

Władysława IV 16

piaskownica

5,8

30

Władysława IV 18

piaskownica

5

31

Wypoczynek 11-16

piaskownica

5

32

Wyspiańskiego 3

piaskownica

5,8

33

Wyspiańskiego 38-44/Zakręt

piaskownica+altanka

8,1

34

Zamenhoffa 21-25

piaskownica

5,8

35

Zamenhoffa 40-46

piaskownica

5,8

36

Źródlana/Rzeźniczaka

piaskownica

11,4

37

Chmielna

piaskownica

4

38

Tęczowa

piaskownica

3,14

39

Lwowska

piaskownica

2,25

40

Lechitów/ Park

piaskownica

2,25

41

Partyzantów

piaskownica

7,8

42

Rezedowa

piskownica

2,5

9

308,34

RAZEM
l.p.

Adres (Dzielnica Nowe Miasto)

16,2

Nr dz.

Opis

Pow. piaskownicy (m2)

1

Krępa Leśna (na końcu drogi)

192

piaskownica

9

2

Jany przy stacji uzdatniania wody

295

piaskownica

6

3

Łężyca Odrzańska (przy 13)

163

piaskownic

9

4

Przylep Skokowa

170/6

piaskownica

6

5

Zawada Torfowa

1260/6

piaskownica

9

6

Zawada przy przedszkolu

210

piaskownica

9

7

Stożne (w centrum)

16.sty

piaskownica

6

8

Przylep Kolejowa (w parku)

sie.40

piaskownica

6

9

Stary Kisielin Św. Floriana

242/7

piaskownica

6

10

Ochla-Topolowa

390/2

piaskownica

6

11

Sucha za kościołem

180/3

piaskownica

6

12

Drzonków Bażantowa

273/11

piaskownica

9,18

13

Drzonków Ratajowa

718/4

piaskownica

6

14

Jeleniów (przy świetlicy)

117/2

piaskownica

6

15

Jarogniewice (za remizą)

231/14

piaskownica

9,18

16

Kiełpin (przy przystanku)

221

piaskownica

6

17

Racula Rodła

404/2

piaskownica

9

18

Nowy Kisielin Syrgiewicza

15/27

piaskownica

9

19

Barcikowice (w centrum)

136/9,137/7

piaskownica

12,25

20

Nowy Kisielin Sosnowa

144/8

piaskownica

9

RAZEM

153,61
RAZEM POW. PIASKOWNIC: 461,91 m
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INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA
1.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy
a.

stałej gotowości Jego pracowników do wykonywa pilnie zleconych prac na komunalnych placach
zabaw, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia użytkownikom w/w placów
zabaw. Usuwanie uszkodzeń stwarzających zagrożenie bezpieczeństwu – w ciągu 3 godzin od
zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną (w godz. 6:00 – 22:00 we wszystkie dni
tygodnia),

b.

zagwarantowania dyspozycyjności w kwestii udziału w oględzinach placu/placów zabaw każdorazowo, gdy Zamawiający zgłosi taką potrzebę,

c.

podania numeru kontaktowego (dostępnego w godzinach 6:00-22).
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ZAŁĄCZNIK NR I.4
PROJEKT
UMOWA NR DG-GK.032…….2021
na przeglądy, naprawę, konserwację i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych
placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra

zawarta w dniu ……………………….…. 2021 r. w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra –
Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy
„Zamawiającym” z jednej strony,
a
……………………………… z siedzibą w ……………. przy ul. ………………………….., wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego ……………………. KRS Sądu Rejonowego w ……………….. pod
numerem
……………………….,
NIP………………………….,
reprezentowanym
przez
………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony

o następującej treści:
§ 1. 1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz.1843 – tekst jednolity) przetargu
nieograniczonego zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania „Przeglądy,
naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw”.
2. Zakres robót objętych niniejszą umową określony jest w szczegółowym przedmiocie
zamówienia (zał. nr 1 do umowy) oraz w kosztorysie ofertowym z dnia ………………….. r.(zał. nr 2).
3. Odpowiedzialność za stan techniczny wyposażenia placów zabaw objętych umową – spoczywa
na Wykonawcy.
4. Za skutki ewentualnych wypadków, spowodowanych zaniedbaniami lub nieprawidłową
realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, iż został zapoznany z przedmiotem zamówienia publicznego

i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz oświadcza, że w zakresie swojej działalności trudni się
wykonywaniem czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi
i propozycje dotyczące realizacji umowy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych
utrudnień hamujących prace.
§ 3.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania:

a) aktualnej polisy OC deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
z rozszerzeniem o OC kontraktowe na łączną sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
wartość zadania stanowiącej załącznik do umowy oraz zobowiązuje się do przedłużenia
terminu ważności w/w polisy do końca trwania robót objętych niniejszą umową, w przypadku
gdy umowa wygasa przed końcem zakończenia prac;
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b) w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał prace wyszczególnione w kosztorysie
ofertowym

przez

Podwykonawców,

OC

deliktowe

poszerzone

o

odpowiedzialność

za podwykonawców;
c) zapewnienia na swój koszt i ryzyko nadzoru nad pracami wynikającymi z umowy przez osobę
z uprawnieniami do nadzorowania robót konstrukcyjno-budowlanych w ograniczonym
zakresie.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć Zamawiającemu do dnia podpisania
umowy oraz odnawiać ich ważność w trakcie trwania umowy.
§ 4.

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia prac ustala się na dzień 20 grudnia 2023 r.
§ 5. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ., w czasie wykonywania
prac i do zapewnienia należytego ładu i porządku w miejscach wykonywanych napraw.
3. Wykonawca zapewni sobie, w zakresie własnym i na własny koszt, pobór wody i energii
elektrycznej.
4. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny - jak za własne zachowanie - za działania i zaniechania osób,
z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
§ 6.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt

własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 7. 1. Wykonawca powierza, zgodnie ze złożoną ofertą, realizację części przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1, w zakresie …………………………………………………… Podwykonawcy/-om
…………………………………………………., za działania lub zaniechania którego/-ch ponosi pełną
odpowiedzialność.
2.

W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest

dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej przed dniem rozpoczęcia robót, umowę przelewu
wierzytelności (cesji) o wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy

w

zakresie

prac

zleconych

podwykonawcy,

zawartej

pomiędzy

Wykonawcą

a Podwykonawcą. Wynagrodzenie za wykonaną przez Podwykonawcę część przedmiotu umowy
płatne będzie bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy.
3.

Wykonawca

zapewni

aby

w

umowie/-ach

z

odpowiedzialności za wady, o którym mowa w § 11 ust. 1,

Podwykonawcą/-ami

okres

nie był krótszy od okresu

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
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§ 8. 1. Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty …………………………. zł brutto.
(słownie: ……………………………. złotych 00/100), w tym ………………………. zł netto (słownie:
…………………………. złotych 00/100) oraz należny podatek VAT 23 % w kwocie …………………..
zł (słownie: ……………………… złotych 00/100).
2.

Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są niezmienne, nie podlegają

przeliczeniom, uwzględniają materiały, narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy
i obejmują wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.
3.

W cenach jednostkowych brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.

4.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020

poz. 797 z późn. zm.) strony ustalają, iż Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów
powstałych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, przez co koszty i
obowiązki z przepisów prawa w tym zakresie obciążają Wykonawcę.
§ 9.

Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie kosztorysów, do których

przyjmowane będą ceny jednostkowe podane w ofercie.
§ 10. 1. Płatność za wykonane i odebrane przez Zamawiającego prace odbywać się będzie na
podstawie faktur częściowych - za wykonany przegląd i za prace wykonane po przeprowadzonym
przez Wykonawcę przeglądzie - wystawianych na adres: Nabywca: Miasto Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58, Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, skrzynka PEPPOL nr GLN5907653846038.
2.

Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie załączony do faktury oryginał:

- protokołu odbioru wykonanego przeglądu,
- protokołu odbioru robót zleconych przez Zamawiającego po przeprowadzonym przez Wykonawcę
przeglądzie .
3.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w wykonanych pracach, Zamawiający
wyznacza termin ich usunięcia i wstrzymuje płatność za ich wykonanie do momentu usunięcia wad.
4.

Faktury będą płatne w terminie ….. dni od daty ich złożenia w Urzędzie Miasta na konto

Wykonawcy nr …………………………………………………………..
5.

Faktura końcowa za dany rok, wystawiana w grudniu każdego roku obowiązywania

umowy, obejmująca roboty za grudzień 2021/2022/2023 będzie płatna w terminie …… dni od daty jej
złożenia w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
6.

Do faktury końcowej wystawionej w grudniu 2021 r. i w grudniu 2022 r. należy załączyć:

a) protokół końcowego odbioru robót za dany rok,
b) protokół ze spisem niewykorzystanych elementów do napraw lub pochodzących z demontażu
wyposażenia, nadających się do późniejszego wykorzystania a znajdujących się w posiadaniu
Wykonawcy;
7.

Do faktury końcowej wystawionej w grudniu 2023 r. należy załączyć:

a) protokół ostatecznego odbioru robót,
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protokół potwierdzający przekazanie Zamawiającemu niewykorzystanych elementów do

napraw lub pochodzących z demontażu wyposażenia, nadających się do późniejszego
wykorzystania .
8.

W przypadku braku któregokolwiek z protokołów wymienionych w ust. 2, 6 i 7,

wstrzymuje się płatność faktury końcowej.
9.

Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11. 1. Wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane naprawy.
2.

Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia - licząc od daty odebrania naprawy.

§ 12. W przypadku gdyby Wykonawca realizował niniejszą umową bez należytej staranności,
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub niezgodnie z umową, Zamawiający
ma prawo:
a) nakazać wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,
b) odstąpić od umowy,
c) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt
Wykonawcy,
d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody.
§ 13. 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy tj. 3 % wartości umowy brutto w wysokości ………………………………… zł (słownie:
…………………….. złotych 00/100) w jednej z form przewidzianych w ustawie o zamówieniach
publicznych. Zabezpieczenie gwarantuje należyte wykonanie robót oraz służy pokryciu roszczeń
Zamawiającego z tytułu gwarancji.
2.

Strony

ustalają,

że

część

zabezpieczenia,

tj.

70

%

o równowartości

kwoty

………………… zł, jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część
zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości kwoty …………………. zł, pozostaje na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po jej upływie.
§ 14. 1. Z każdego przeglądu placów zabaw Wykonawca sporządzi protokół, w którym poda datę
i miejsce dokonanego przeglądu, wymieni wykonane prace i zgłosi Zamawiającemu zauważone
uszkodzenia wraz ze wstępnym określeniem wartości tych prac.
2.

Protokół z przeglądu, wraz ze wstępnym kosztorysem potrzebnych do wykonania

napraw, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia przeglądu.
3.

Protokół, o którym mowa w ust. 2., będzie podstawą do wystawienia przez

Zamawiającego zlecenia na wykonanie koniecznych napraw, w którym podany będzie zakres prac, ich
wartość i termin wykonania.
§ 15. 1. Uszkodzenia wyposażenia placów zabaw wymagające pilnego zabezpieczenia/naprawy
ze względu na stwarzane zagrożenie - będą zgłaszane w godz. 6:00 – 22:00 (dotyczy wszystkich dni
tygodnia) przez Zamawiającego lub służby porządkowe, takie jak Policja i Straż Miejska w formie:
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1) rozmowy telefonicznej,
2) e-maila,
3) sms-a.
2.

Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 3 godzin od otrzymania zgłoszenia, do

zabezpieczenia

taśmą

miejsca

stwarzającego

zagrożenie

i

zamieszczenia

informacji

o niebezpieczeństwie.
3.

Dyspozycje wydane w formie, o której mowa w ust. 1., zostaną potwierdzone w zleceniu,

o którym mowa w § 14 ust. 3.
§ 16. 1. Przez czas obowiązywania umowy Wykonawca zapewni pomieszczenie, w którym będzie
przechowywać na swój koszt niewykorzystane elementy, pochodzące z demontażu nadające się
do dalszego użytkowania.
2.

Informację o elementach wymienionych w ust. 1. należy umieścić w protokole odbioru,

o którym mowa w § 10 ust. 2 tiret 2.
§ 17. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawować będzie
………………………………
§ 18. 1.

Zamawiającemu

przysługuje

prawo

odstąpienia

od

umowy

w

następujących

okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) w przypadku wskazanym w § 12 umowy,
c) w razie nie podjęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,
d) w razie niedotrzymania terminu realizacji poszczególnych robót przez Wykonawcę z przyczyn,
za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający,
e) gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub ogłoszona Jego upadłość,
f)

gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.

2.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)

Zamawiający

odmawia,

bez

uzasadnienia

przyczyny,

odbioru

zleconych

prac

lub podpisania protokołu odbioru robót;
b)

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie
4.

Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1,

Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
§ 19. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)

za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji robót określonych w zleceniu, o którym mowa

w § 14 ust. 3 umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto podanego w zleceniu;
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b) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru robót określonych
zleceniem, terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 1% wartości
wynagrodzenia brutto podanego w zleceniu;
c)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za

które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem
przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w 8 ust. 1;
d) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez
Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1.
e) w wysokości 100,00 zł brutto za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego
pracownika), o którym mowa w § 21. 1.
2.

Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad

stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia
stwierdzonych wad, Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich
nieprawidłowo, Zamawiający może użyć zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu
pokrycia swoich roszczeń.
3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z

przyczyn, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4.

Jeżeli

szkoda

rzeczywista

przewyższy

wysokość

zastrzeżonej

kary

umownej

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
5.

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy.
§ 20. 1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego w przypadku:
a) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
b) zmiany obowiązującej stawki VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę –
na jego pisemny wniosek. Zmiana obowiązywać będzie od daty zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
d) zmiany liczby placów zabaw objętych umową;
e) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę –
Wykonawca składa pisemny i umotywowany wniosek zawierający w szczegółowości szczegółową
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kalkulacje kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę. W przypadku udokumentowania wpływu na koszt wykonania
zamówienia zmiana obowiązywać będzie od daty zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę;
f)

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – Wykonawca składa
pisemny i umotywowany wniosek zawierający w szczegółowości szczegółową kalkulację kosztów
wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. W przypadku udokumentowania wpływu na koszt wykonania zamówienia zmiana
obowiązywać będzie od daty zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne luz
zdrowotne;
g) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opiera się Wykonawca składający ofertę,
zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co
podmiot wskazany w ofercie.
2. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowanie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
3. Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 ustawy pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§ 21.1. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
usługi objęte przedmiotem zamówienia, polegające na kontroli podstawowej i systematycznej,
wykonywania czynności konserwacyjno –naprawczych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli
(sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji
przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu
zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu na umowę o pracę. Oświadczenie, o którym mowa
powyżej należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania u mowy.
§ 22. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.
1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji
dotyczącej zadania, o którym mowa w § 1 jest Urząd Miasta Zielona Góra reprezentowany
przez Prezydenta Miasta. Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest
to niezbędne do zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem zadania na podstawie
powyższej dokumentacji, czyli na podstawie art.6 ust.1 lit. b oraz lit. c RODO.
2. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie
budowlanym w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej,
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Konserwatorowi Zabytków oraz innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji
umowy.
4. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
5. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas
trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji
i przedawnieniu roszczeń.
6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
§ 23. 1. Wykonawca oświadczy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub
pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu
zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilności i paliwach ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie
terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym,
wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian
ustawy.
2. Wykonawca, nie później niż do 31.08.2021 r. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość , nr rejestracyjne pojazdów
ze wskazaniem ( % ) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
3. W razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 umowa wygasa na
mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
4. Wykonawca od 01.01.2022 r. na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać
pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą
umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów
określonych ustawą wskazaną w ust. 2, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego .
5. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane
przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.
6. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności
poprzez żądania okazania pojazdów.
7. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 wystąpienia z tego
powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego
wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych . Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę
Zamawiającego z tego wynikającą. W takim wypadku przyjmuje się , że umowa została rozwiązana
z wyłącznej winy Wykonawcy.
§ 24.1. Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji
w sprawach przedmiotu umowy jest Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki
Komunalnej.
2. Inspektorem prowadzącym jest inspektor ……………………………………..
§ 25. 1. W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie
zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………….....................

……………………………....................

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1) oferta Wykonawcy
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy
3) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC deliktowe wraz z rozszerzeniem o OC kontraktowe

...........................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR I.5
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.121.2020 pn. Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń
zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona
Góra,
przedstawiam/ my:
KOSZTORYS OFERTOWY

Podana w kosztorysie ilość robót do wykonania dotyczy całego okresu obowiązywania umowy
Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach
zabaw
Kosztorys inwestorski
Podana w kosztorysie ilość robót do wykonania dotyczy całego okresu obowiązywania umowy
załącznik nr 6 do wniosku szczegółowego - wzór kosztorysu ofertowego

l.p.

Wyszczególnienie robót

Jedn.

Cena

Ilość do

Łączny

miary

jednostkowa

wykonania

koszt
brutto

1

kontrola podstawowa

obiekt:

3

place
zabaw
objęte
umową
2

systematyczna kontrola funkcjonalna

obiekt:

60

place
zabaw
objęte
umową
3

demontaż urządzenia zabawowo-

szt.

80

szt.

120

sportowego - łącznie z usunięciem
betonowego fundamentu: cena
demontażu jednego wbetonowanego
elementu/stopy
4

demontaż uszkodzonego elementu
konstrukcyjnego urządzenia drewnianego
(np. belka konstrukcyjna zestawu
gimnast., podpora huśtawki wahadłowej
,itp.)
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szt.

60

szt.

150

szt.

15

mb

200

szt

6

huśtawki ważki, huśtawki bujaka
sprężynowca lub siedziska huśtawki
wahadłowej
6

demontaż uszkodzonego elementu
urządzenia np. drabinki, belki trapu,
daszku,

7

demontaż zużytego zawiesia huśtawki
wahadłowej

8

usunięcie znajdujących się w obrębie
placu zabaw obrzeży
betonowych/krawężników

9

skucie fundamentu wystającego przy
urządzeniu zabawowym/sportowym

10

wykopanie ławki na stelażu betonowym

szt.

20

11

wykopanie ławki na stelażu metalowym

szt.

15

12

montaż urządzenia zabawowo-

szt.

90

szt.

45

mb

150

szt.

15

szt.

15

mb

100

szt.

300

szt.

200

sportowego (z mocowaniem w
fundamencie betonowym): cena montażu
jednego fundamentu betonowego/stopy
13

montaż siedziska huśtawki ważki, lub
siedziska huśtawki wahadłowej, bujaka
sprężynowca

14

montaż elementu drewnianej drabinki,
trapu, daszku, itp.

15

wkopanie (z zabetonowaniem w podłożu)
ławki na stelażu betonowym

16

zamontowanie w podłożu (na
fundamencie betonowym) ławki na
stelażu metalowym

17

montaż nowego elementu
konstrukcyjnego urządzenia drewnianego
np. (np. belka konstrukcyjna zestawu
gimnast., podpora huśtawki
wahadłowej,itp..)

18

montaż nowej plastikowej zaślepki na
śrubę, belkę, itp.

19

montaż nowego elementu urządzenia np.
drabinki, belki trapu, daszku,
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szt.

24

szt.

12

szt.

3

szt.

20

szt.

6

szt.

12

szt.

30

deseczka (wykonane z tworzywa
sztucznego)
21

montaż nowego siedziska huśtawki typu
kubełek (maluch) (wykonane z tworzywa
sztucznego)

22

montaż nowego siedziska huśtawki typu
"bocianie gniazdo"

23

montaż nowego, wykonanego z płyty
HDPE siedziska huśtawki ważki, huśtawki
bujaka sprężynowca

24

montaż nowej ruchomej części huśtawki
ważki

25

montaż nowego uchwytu przy bujaku
sprężynowym, huśtawce ważce, itp.

26

montaż nowego uchwytu w ściance
wspinaczkowej

27

montaż nowej ścianki tablicy rysunkowej

m2

5

28

montaż nowego zawiesia huśtawki

szt.

15

29

montaż nowej śruby, podkładki, nitu

szt.

300

30

demontaż uszkodzonego zawiasu,

szt.

80

szt.

25

szt.

20

szt.

10

szt.

200

ogranicznika/samozamykacza furtki,
zamka, itp.
31

demontaż zniszczonego przęsła/furtki
ogrodzenia metalowego

32

demontaż uszkodzonego słupka
ogrodzenia metalowego

33

demontaż zniszczonej furtki ogrodzenia
drewnianego

34

demontaż zniszczonej sztachety
ogrodzenia drewnianego

35

montaż nowego zawiasu furtki

szt.

20

36

montaż nowego zamka furtki

szt.

30

37

naprawa uszkodzonego elementu

szt.

90

szt.

25

szt.

5

metalowego ogrodzenia (zamek, klamka,
zawias, ogranicznik, itp.)
38

zamocowanie zdemontowanego przęsła
metalowego ogrodzenia .

39

montaż nowego słupka ogrodzenia
metalowego
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szt.

45

szt.

6

metalowego
41

montaż nowej furtki ogrodzenia
metalowego

42

zakup i montaż kłódki

szt.

5

43

regulacja zawiasów przy furtce

szt.

20

44

montaż nowej sztachety ogrodzenia

szt.

200

45

montaż nowej furtki drewnianego

szt.

10

szt.

100

ogrodzenia
46

montaż starej (luźnej) sztachety
drewnianego ogrodzenia

47

naprawa zerwanego siedziska huśtawki

szt.

50

48

wzmocnienie elementu drewnianego

szt.

10

szt.

30

mb

30

szt.

150

szt.

100

szt.

20

obiekt

20

m2

300

m2

200

konstrukcyjnego poprzez zamontowanie
dod. podpory
49

naprawa zniszczonego elementu daszku
domku/wieży przy zjeżdżalni, piaskownicy
,itp

50

wymiana na nową deski piaskownicy
(boczna lub siedziskowa)

51

wymiana zniszczonych/uszkodzonych
zaślepek plastikowych na śruby i
drobnych elementów montażowych (śrub,
wkrętów)

52

smarowanie smarem ruchomej części
urządzenia

53

oczyszczenie ruchomej części urządzenia
(przegub/zawiesie huśtawki) z piasku

54

zabezpieczenie taśmą miejsca
stwarzającego zagrożenie wraz z
zamieszczeniem informacji o
niebezpieczeństwie

55

dwukrotne malowanie impregnatem
drewnianych elementów urządzeń oraz
ogrodzenia placów zabaw

56

dwukrotne malowanie metalowych
urządzeń zabawowo-sportowych lub ich
elementów (np. sprężyny bujaków) farbą
dwuskładnikową ze środkiem
antykorozyjnym zgodnie z zakresem prac
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objętych przedmiotem zamówienia (bujak
- sprężyna 54 zł)
57

Transport zdemontowanego urządzenia

krotność

40

1km

100

szt.

15

szt.

15

szt.

50

m3

500

m3

1000

lub jego elementów na przechowanie do
magazynu Zamawiającego lub na inny
plac zabaw (odl. do 5 km)
58

Dodatek za każdy 1km transportu na odl.
powyżej 5 km

59

demontaż regulaminu placu zabaw łącznie z usunięciem betonowych
fundamentów

60

ustawienie nowych regulaminów placów
zabaw - zgodnie z dołączonym wzorem

61

naklejenie nowych plansz z treścią
regulaminów placów zabaw - zgodnie z
załączonym wzorem

62

uzupełnianie ubytków piasku pod
urządzeniami zabawowymi

63

uzupełnianie ubytków piasku w pow.
bezpiecznych

64

dezynfekcja piaskownic

m2

16 629

65

dezynfekcja powierzchni piaszczystych

m2

183 723

zgodnie z zakresem prac objętych
przedmiotem zamówienia (w miesiącach
V-IX )
66

wymiana łożysk w karuzeli

kpl

6

68

montaż nowej zjeżdzalni ze stali

szt.

3

szt.

12

m3

360

m3

360

nierdzewnej
69

montaż nowej kotwy metalowej

70

naprawy nie ujęte w kosztorysie w kwocie

71

wywóz piasku z piaskownic na miejskie
wysypisko śmieci – warstwa 25 cm

72

dowóz nowego piasku do piaskownic –
warstwa 25 cm
Razem pozycje 1 - 72

X

X

Końcowa wartość zamówienia (brutto) za wykonanie
z ww. kosztorysem wynosi .............................................złotych
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....................... dnia .....................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR II.1

O ŚWI ADCZ ENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.121.2020 pn. Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń
zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona
Góra,
ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
11
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że :
12

nie należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli
w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
11
należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli w
niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między
nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące
załącznik do niniejszego oświadczenia.

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

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

11
12

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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ZAŁĄCZNIK NR III.1
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.121.2020 pn. Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń
zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona
Góra,
przedstawiam/ my:
WY K AZ WY KO NANY CH USŁ UG ,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech
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
usługi zostały wykonane oraz dowody12 (stanowiące załącznik do niniejszego wykazu) określających
czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie

Lp.

Zakres (przedmiot) i wartość
zamówienia zgodnego z pkt 5.1.1
13
SIWZ)

Data
wykonania
zamówienia

Podmiot, na rzecz którego
wykonano przedmiot
zamówienia
(z podaniem danych
teleadresowych)

Uwagi

14

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

........................ dnia ....................
.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

12

Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 7.6. SIWZ;
Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.1 SIWZ. Należy
wyodrębnić wartość oraz zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykonał je w
ramach innych wielozakresowych zadań;
14
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów należy wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie
tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 6.3. SIWZ.
13
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ZAŁĄCZNIK NR III.2
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.121.2020 pn. Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń
zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona
Góra,
przedstawiam/ my:
WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania osobami

Lp.

Nazwisko i imię

Opis posiadanych
uprawnień zgodnych
15
z pkt 5.1.2 SIWZ

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa dysponowania, o
której mowa w pkt 6.3.
16
SIWZ

1

2

(…)

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

........................ dnia .....................
.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.2. SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą
osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny
podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego
podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 6.3. SIWZ.
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Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

