Data: 21.01.2008 r.

Pieczęć zamawiającego

GK 341/1/ 08
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie
Wielkopolskim
I.Zamawiający:
1.Pełna nazwa zamawiającego:
Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.
2.Adres:
ul. Stary Rynek 11 , 63- 720 Koźmin Wlkp.
3.REGON:000529479.
4.Internet:
http. www.kozminwlkp.pl , e-mail: , sekretariat@kozminwlkp.pl
5.Numer telefonu:.(0- 62) 7216 088, faks (0- 62) 7216 756
II.Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:
1.Imię i nazwisko:

- Stanisław Jurga - numer telefonu: (0 -62) 7219 343
- Maciej Woźny - numer telefonu: (0 -62) 7219 338

2.E-mail:. sekretariat@kozminwlkp.pl
3.Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego):5
4.Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:800 -1600
III.Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia dwóch placów
zabaw w Koźminie Wielkopolskim:
a)

plac

przy Przedszkolu nr 1, ul. Zamkowa na dz. nr 1516 o pow. 785 m2

przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat
b) plac przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia na dz. nr 419/21 o pow. 916 m2
obok osiedla mieszkaniowego.
2) Urządzenia na place zabaw wraz z ich opisem:
a) plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Koźminie Wielkopolskim,
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➢ wielofunkcyjny

duży

zestaw

zabawowy

wykonany

z

drewna

impregnowanego lub sklejki laminowanej wodoodpornej. W skład zestawu
wchodzą następujące elementy: zjeżdżalnia głęboka o wys. max 150 cm oraz
zjeżdżalnia dla maluchów o wys. max do 100cm (obie wykonane z blachy
nierdzewnej), 2 wieże czworokątne, pomost średni, pomost krótki, pomost
skośny krótki, pomost skośny długi, przeplotnica, drabinka skośna, drabinka
pozioma, pomost wiszący sztywny. (w zestawie wyklucza się użycie opon)
➢ wielofunkcyjny

mały

zestaw

zabawowy

wykonany

z

drewna

impregnowanego lub sklejki laminowanej wodoodpornej. W skład zestawu
wchodzą następujące elementy: zjeżdżalnia, wieża główna czworokątna
zadaszona, pomost średni, pomost niski, pomost skośny krótki, przeplotnica (w
zestawie wyklucza się użycie opon)
➢ huśtawka wagowa typu konik; wykonana z drewna impregnowanego lub
sklejki laminowanej wodoodpornej z siedziskami z tworzywa sztucznego.
➢ huśtawka na sprężynie – typu sprężynowiec 2 szt. - jako materiał
preferowana jest sklejka laminowana wodoodporna lub inny materiał odporny
na warunki atmosferyczne,
➢ zjeżdżalnia typu „słoń” ślizg wykonany z blachy nierdzewnej, pozostałe
elementy wykonane z drewna impregnowanego,
➢ lokomotywa – o wysokości i szerokości do 180 cm i długości 250-300 cm
wykonana z drewna impregnowanego, sklejki laminowanej wodoodpornej z 2
ławeczkami dla maluchów, dodatkowo 2 szt wagonów z ławeczkami dla
maluchów stanowiące komplet z lokomotywą.
➢ piaskownica ze stolikiem pośrodku oraz z siedziskami o wymiarach 3mx3m
wykonana z drewna impregnowanego.
➢ Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw
➢ kosz na śmieci do ustawienia na placu zabaw
b) plac zabaw przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia
➢ wielofunkcyjny

duży

zestaw

zabawowy

wykonany

z

drewna

impregnowanego lub sklejki laminowanej wodoodpornej. W skład zestawu
wchodzą następujące elementy: wieża główna czworokątna zadaszona 4 szt.
zjeżdżalnia głęboka o wys. max do 150 cm wykonana z blachy nierdzewnej,
pomost średni, pomost niski, pomost skośny krótki, pomost wiszący, pomost z
belką, pomost prosty, przeplotnica, drabinka skośna, drabinka pozioma.
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➢

wielofunkcyjny

mały

zestaw

zabawowy

wykonany

z

drewna

impregnowanego lub sklejki laminowanej wodoodpornej. W skład zestawu
wchodzą następujące elementy: wieża główna czworokątna zadaszona,
zjeżdżalnia o wys. max do 150 cm wykonana z blachy nierdzewnej, pomost
średni, pomost niski, pomost skośny krótki, przeplotnica, drabinka skośna,
drabinka pozioma.
➢

huśtawka wagowa typu „konik”wykonana z drewna impregnowanego lub
sklejki laminowanej wodoodpornej z siedziskami z tworzywa sztucznego.

➢

huśtawka na sprężynie – typu sprężynowiec 2 szt. - jako materiał
preferowana jest sklejka laminowana wodoodporna lub inny materiał odporny
na warunki atmosferyczne,

➢

piaskownica ze stolikiem pośrodku oraz z siedziskami o wymiarach 3m x
3m wykonana z drewna impregnowanego.

➢

równoważnia wykonana z drewna impregnowanego

➢

potrójny drążek wykonany z drewna impregnowanego

➢

ścianka gimnastyczna wykonana z drewna impregnowanego

➢

kosz do koszykówki- tablica prostokątna z koszem zamontowana na słupie
stalowym ocynkowanym o wysokości min. 3,0 m

➢

2 bramki do gry w piłkę o wymiarach 3m x 2m wykonane z drewna
impregnowanego lub profili aluminiowych

➢

ławeczka do ćwiczeń – wykonana z drewna impregnowanego lub sklejki
laminowanej wodoodpornej

➢

kompleks sprawnościowy – wykonany z drewna impregnowanego. W skład
kompleksu wchodzą – drabinka pozioma, drabinka pionowa, drabinka ukośna,
drążek podwójny

➢

tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw

➢

kosz na śmieci - 2 szt. do ustawienia na placu zabaw

3) Wymagania techniczne:
a) Wszystkie urządzenia na placach zabaw muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa
w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie
i europejskie normy - udokumentowane odpowiednimi certyfikatami
b) Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy
zabezpieczające wykorzystywane przy produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać
wymagane atesty i dopuszczenia.
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c) Gniazda łączników winny być zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego
d) Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw należy w sposób trwały i bezpieczny
zakotwiczyć w gruncie.
4) Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się na miejscu z warunkami, ich
charakterem i dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

ograniczenia

zakresu

zamówienia

odpowiednio do wysokości posiadanych środków finansowych
IV.Informacje o przetargu:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej
5.Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 2000PLN
V. Sposób przygotowania oferty:
1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr. 1 do SIWZ),
b) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ),
c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ),
d) oświadczenie o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ)
e) dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ,
2.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b) Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do
występowania w imieniu wykonawcy.
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c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4.Opakowanie i oznakowanie oferty :
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. nr
10
b) Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:
OFERTA - Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia dwóch
placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim
VI. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
1.Spełniają następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych:
W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są
złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3. Dowód wniesienia wadium
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4.Certyfikaty potwierdzające, iż wszystkie urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa
w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez odpowiednie
normy.
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
VIII. Wadium
Ustala się wadium w wysokości 2000PLN, słownie dwa tysiące złotych,
Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu to wpłaca je na konto zamawiającego:
PKO o/ Koźmin 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374 lub w siedzibie zamawiającego – w
kasie przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium
w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
zamawiającego.
IX. Zabezpieczenie należytego wykonania
Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w
wysokości 2000 zł w chwili podpisania umowy. Na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy może być przeznaczona kwota wpłaconego wadium. Zamawiający
zwróci zabezpieczenie wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
X.Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni,
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2008r.
XII.Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto,
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Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie
z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się
o akceptację poprawionej ceny do wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu
ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).
XIII.Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
1.Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
a) cena 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów, obliczonych wg wzoru:
C = (C min / C bad) x 100 pkt
gdzie:
Cmin
Cbad

– najniższa cena brutto wśród ważnych ofert
–cena brutto badanej oferty.

Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ.
XIV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1.Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
2.Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.
3.Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieści na stronie internetowej.
4.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
XV.Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia
i oceny ofert:
1.Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy Koźmin
Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp.
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pok. nr:10
Termin składania ofert: 11.02.2008 r. do godz. 9.45
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy Koźmin
Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5
Termin otwarcia ofert: 11.02.2007 r. godz. 10.00
3. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności
zawartych w ofercie.
4. Ocena ofert.
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych
w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
XVI.Tryb zawarcia umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed
upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające
termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.
2. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia
publicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego
tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.
3. Ogólny wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ
XVII.Środki odwoławcze:
Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania
w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
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2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560 ) przepisów,
przysługują środki odwoławcze:
• protest (art. 180 - 183 ustawy).
XVIII.Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 82,
poz. 560 .) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:
1.Formularz ofertowy,
2.Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24,
3.Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1,
4.Wzór umowy,
5.Formularz oświadczenia o akceptacji załączonej umowy,
6.Mapy i szkice lokalizacyjne
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data......................

FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 1
Do dokumentacji nr 341/1/ 08
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z
montażem dwóch placów zabaw m. Koźmin Wlkp.

................................................................................
pieczęć adresowa

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.
Ul. Stary Rynek 11
63- 720 Koźmin Wlkp.
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 12714 - 2008 z dnia 17.01.2008 r. do wzięcia udziału
w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z
montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim przedkładamy
niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z
wszystkimi warunkami postawionymi przez Zamawiającego oraz informujemy, że
akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej.
1.Oferta została złożona przez ....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Podać nazwę i adres składającego ofertę

2.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto
1. plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Koźminie Wlkp. ....................................zł.
2. plac zabaw przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia...................................zł

Razem:...................................zł
słownie:...........................................................................................................................

………………………………….
podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Plac Zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Koźminie Wlkp.

Urządzenie

Sztuk

Opis

Cena (brutto)

Wielofunkcyjny duży
zestaw zabawowy
1
Wielofunkcyjny mały
zestaw zabawowy
1
Huśtawka wagowa
1
Huśtawka na sprężynie
2
Zjeżdżalnia typu słoń
1
Lokomotywa
1
Piaskownica
1
Tablica Informacyjna
1
Kosz na śmieci
1
RAZEM
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Plac Zabaw przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia
Urządzenie

Sztuk

Opis

Cena

Wielofunkcyjny duży
zestaw zabawowy
1
Wielofunkcyjny mały
zestaw zabawowy
1
Huśtawka wagowa
1
Huśtawka na sprężynie
2
Piaskownica
1
Równoważnia
1
Potrójny drążek
1
Ścianka gimnastyczna
1
Kosz do koszykówki
1
Bramka do gry w piłkę
2
Ławeczka do ćwiczeń
1
Kompleks
sprawnościowy
1
Kosz na śmieci
2
Tablica Informacyjna
1
RAZEM
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Załącznik nr 2
.......................................
data
……………………………………
……………………………………
nazwa oferenta
…………………………………..
…………………………………..
adres

Oświadczenie
Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w
Koźminie Wielkopolskim oświadczam, że firma nie podlega wykluczeniu na podst. niżej
podanego artykułu 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych:
1. Z postępowania o udzielenie zamówień wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówieni, przestępstwo przeciwko prawom

osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
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obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub za
przestępstwa skarbowe;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo związków mających na celu
popełnienie przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału zorganizowanej grupie albo związków
mających na celu popełnienie przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego skazano za
przestępstwo popełnione w związku z przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,

a

także

za

przestępstwo

skarbowe

lub

przestępstwo

udziału

zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub za
przestępstwa skarbowe;
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1-3.
2. Z postępowania o udzieleniu zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynność, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub
art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z oferta, lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

................................................
(podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
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Załącznik nr 3
.......................................
data
……………………………………
……………………………………
nazwa oferenta
…………………………………..
…………………………………..
adres

Oświadczenie
Nawiązując

do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z

montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim oświadczam,
że nasza firma spełnia następujące warunki:
a) jest uprawniona do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

................................................
(podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
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UMOWA NR 342/.../08 (wzór)

Załącznik nr 4

Zawarta dnia ……………………2008r w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy:
Miastem i Gminą Koźmin Wielkopolski reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Macieja Bratborskiego zwanym dalej Zamawiającym
a:
………………………..........................................................................................................
z siedzibą w ................................pod adresem ............................................................................
reprezentowana przez:........................................................................., zwanym dalej
Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu
urządzeń zabawowych szczegółowo opisanych wraz z ceną w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy i stanowiącym jej integralną część.
§2
1) Wykonanie zamówienia nastąpi przy użyciu środków, maszyn i transportu
Wykonawcy.
2.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest
..................................................................

3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest
...............................................................
4. O rozpoczęciu montażu Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 7 dni przed
planowanym umieszczeniem urządzeń na placach zabaw.
5. O zakończeniu montażu Wykonawca poinformuje Zamawiającego, po czym w celu
potwierdzenia zakończenia montażu sporządzany jest protokół odbioru, który ma na
celu potwierdzenie ilościowe i rzeczowe zamontowanych urządzeń zabawowych oraz
ujawnienie ewentualnych uwag Stron.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na wszystkie
urządzenia znajdujące sie na placach zabawowych.
7. Urządzenia będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu na urządzenia zabawowe Certyfikaty lub Deklaracje
Zgodności z normami.
§3
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisaniu przez obie Strony.
Jeśli do podpisania niniejszej umowy przez Strony nie doszło jednocześnie, to
bieg wejścia umowy w życie rozpoczyna się od daty złożenia na tejże umowie
podpisu Strony podpisującej ją jako ostatnia, przy czym nie wcześniej niż od
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daty doręczenia kompletnie podpisanej umowy ( z podpisami obu Stron)
stronie przeciwnej.
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2008r.
3. Zamawiający, począwszy od daty zawarcia niniejszej umowy, zobowiązuje
się do:
- przygotowania terenu pod urządzenia, z uwzględnieniem stref obszaru upadku
tzw. strefy bezpieczeństwa,
- udostępnienia terenu Wykonawcy w celu dokonania oględzin, pomiarów
i montażu,
- uzgodnienia rozmieszczenia poszczególnych urządzeń z kierownikiem montażu
Wykonawcy,
4.

Strony ustalają następującą cenę za wykonanie w przedmiotu umowy:
................................................zł(brutto)
słownie..............................................................................................................
w którą jest również wliczony podatek VAT, zgodnie z protokołem przetargu z
dnia................……. roku oraz SIWZ, płatne w terminie 14 dni od daty
zakończenia montażu na rachunek bankowy Wykonawcy

5. Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę Wykonawcy kary umownej z tytułu
opóźnienia w płatności faktury wystawionej za niniejsze zamówienie w wysokości
ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.
6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę Zamawiającemu ustawowych odsetek za każdy
dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
§4
1)Ewentualne kwestie sporne Strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to
możliwe, sądem właściwym będzie sąd siedziby Zamawiającego
2)W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy
kodeksu cywilnego.
3) Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej strony

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY
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Załącznik nr 5
.......................................
data

Oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy

Nazwa oferenta: ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres oferenta: ............................................................................................................................
............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................
Numer fax: ...................................................................................................................................
Numer konta ................................................................................................................................
Oświadczam, że akceptuję warunki załączonej umowy.

................................................
(podpis oferenta)
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