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IR,7013,9,2015

Jabłonna ,

2015-09-10

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Jabłonna z siedzibą Urzędu Gminy w Jabłonnie przy ul. ModliIiskiej 152,
05-110 Jabłonna zaprasza do złożenia oferty na:
Pełnienie czynności

nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej nad zadaniem pn.:
"Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie w ramac/t projektu"
W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie
bezpiecznej nawierzchni, ul. Szkolna 2, I/r ew. działki 667/2 w Jabłonl/ie, obręb l
JabłonI/a".

LPostanowienia ogólne.
l.

Po stępowanie

prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z artA pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz,U.2013, poz,907, z późn, zm,) oraz
Zarządzeniem Nr 48 Wójta Gminy Jabłonna z dn. 21.05,2014r.
"W sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro".

2,

zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu
ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, Dokonane zmiany
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące,

Zamawiający

terminu

3.

składania

Zamawiający

zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia po stępowania bez wyboru oferty,

I1.0pis nadzorowanej inwestycji:
l.

Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie realizowana jest w
ramach projektu " W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek
wielofunkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni), ul. Szkolna 2, nr ew.
działki 667/2 w Jabłonnie, obręb 1 Jabłonna.

2, Przedmiot inwestycji określony został za pomocą:
a) projektu budowlanego,
b) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
c) SIWZ na wykonanie robót budowlanych,
I1I.Opis przedmiotu zamówienia i kod CPV.
CPV 71.24.70.00-1 nadzór nad robotami budowlanymi
pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej nad budową placu zabaw w ramach zadania,
2, Obowiązki i prawa Inspektora Nadzoru jak również szczegółowy zakres nadzorowanego
zadania określają:

J, Przedmiot zamówienia obejmuje

" W szkole przedszkole" w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu .. W szkole przedszkole ". Umowa nr
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l) wzór umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
2) wzór umowy z Wykonawcą, wzór zaproszenia oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określający wymagania Zamawiającego co do budowy placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Jabłonnie.
3. Dokumenty o których mowa w pkt. 2, dostępne są do na stronie internetowej
Zamawiającego.

do wykonania w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego
w szczególności:
- weryfikację zgodności wykonywanych przez Wykonawcę robót z projektem
budowlanym, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, umową na wykonanie
zadania inwestycyjnego oraz SIWZ;
- nadzorowanie wykonywania robót związanych z dostawą i montażem urządzeń placu
zabaw oraz uzyskaniem przez Wykonawcę certyfikatu z kontroli placu zabaw.

4. Zakres

działań

uwzględnia

IV.Uslugodawca
do:

zobowiązany będzie również

w ramach zaproponowanego wynagrodzenia

l. Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i rozwiązywania sporów.
2. Uczestnictwa w odbiorze usuniętych usterek, wad ujawnionych w przeglądach
gwarancyjnych.
3. Sporządzania dokumentacji z przeglądów gwarancyjnych obejmujących: wykaz usterek
i wad, wskazania przyczyn powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia,
sporządzanie kosztorysu dot. powstałych usterek i wad.
4. Nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawcę w ramach usunięcia
stwierdzonych wad i usterek.
5. Udziału w pogwarancyjnym odbiorze robót.
6. W okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót, usługodawca musi być dostępny
na żądanie zamawiającego w celu nadzorowania wykonywanych robót i odbioru.
7. Inne czynności niezbędne do prawidłowego pełnienia nadzoru inwestorskiego.

V.Wymagania/informacje ogólne Zamawiającego

l.
2.

Usługodawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający

nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny
przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

niż

podany

VI.Termin realizacji zamówienia:
1.

Rozpoczęcie

2.

Zakończenie

- w dniu zawarcia umowy,
- równocześnie z zakończeniem i odbiorem robót związanych z
wykonaniem placu zabaw z uwzględnieniem ewentualnych odbiorów robót
poprawkowych w przypadku stwierdzenia wad podczas dokonywania odbioru końcowego
zamówienia.
3. Obowiązki Inspektora Nadzoru wygasają wraz z wygaśnięciem okresu rękojmi udzielonej
przez Wykonawcę na wykonane roboty.

" W szkole przedszkole " w romach projektu finansowanego ze śro dków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na realizację projektu " W szkole przedszkole ". Umowa nr
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VII.Sposób porozumiewania
Usługodawca

może

się

uslugodawców z Zamawiającym:

zwrócić

się

do

Zamawiającego

o

wyjaśnienie

treści

zapytania

ofertowego:
a) pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@jablonna.pl
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień

są:

- Iwona Wołoch Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji tel.22 76 77 327
- Justyna Kręcik Inspektor ds. inwestycji tel. 22 76 77 323.
VIII.Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich

składania:

1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według
wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia
14.09.2015r. do godz. 10:00.
2. Do oferty Wykonawcy

dołączają następujące

dokumenty pod rygorem wykluczenia z

postępowania:

o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu - wzór stanowi
nr l do niniejszego zapytania,
b) wykaz nadzorowanych przedsięwzięć, w tym co najmniej jednego, wykonanego w
okresie ostatnich trzech lat, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia tzn. polegającego na wykonaniu placu zabaw na kwotę min. 200 000 zł
z podaniem rodzaju, daty i miejsca wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że zostały terminowo ukończone (protokoły odbioru
lub referencje) - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
c) wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej wraz z podaniem podstaw dysponowania osobami, wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,

a)

oświadczenie
załącznik

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym. osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiqjącemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
polegać

osoba, która będzie odpowiedzialna za wykonywanie zamówienia
posiada wymagane uprawnienia do wykonywanych przez nią czynności - wzór
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
e) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania,
±) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli Usługodawca
posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem,
g) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
d)

oświadczenie, że

" W szkole przedszkole" w ramach projektujinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na realizację projektu " W szkole przedszkole", Umowa nr
UDA -POKL. 09. 01 . 01-14-009/ 15-00
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h) aktualne na dzień składania ofert i ważne w okresie pełnienia obowiązków
nadzorowania zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Budowlanej i
posiadanym ubezpieczeniu OC;
3. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do
uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą
zawierać błędy. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od
wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
IX. Miejsce i sposób

składania

ofert.

Oferty można składać:
l.

Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 w Kancelarii urzędu w szczelnie
i nieprzezroczystej kopercie z napisem "Oferta na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad "Organizacją placn zabaw przy Szkołe Podstawowej w
w

Urzędzie

zamkniętej

Jabłonnie"

Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie
odsyłane bez otwierania - decyduje data i godzina wpływu.

składania

ofert

będą

drogą elektronicmą

na adres mailowy: inwestycje@jablonna.pl ,
3. faksem na nr 22 76 77 324

2.

X.Kryteria oceny ofert:
l. Cena brutto za

2.

3.
4.
5.

całość

zamowlenia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany
Usługodawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.
Cena zamówienia musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia II marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami).
Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.
W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki zamawiający poprawi ją w trybie art. 87
ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI.Termin związania
Wykonawcy
ofert.
XII.Przesłanki

ofertą.

będą związani swoją ofertą

przez 30 dni,

licząc

od

upływu

terminu

składania

odrzucenia ofert.

Zamawiający

odrzuci ofertę, jeżeli :
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
c) zostanie złożona po terminie składania ofert,
d) będzie zawierać rażąco niską cenę,

" W szkole przedszkole" w ramach projektu finansowan ego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu., W szkole przedszkole". Umowa nr
UDA-POKL. 09. Ol . Ol - l 4-009/ 15-00
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na podstawie odrębnych przepisów.

końcowe.

Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o
wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i Usługodawcach
wykluczonych.
Usługodawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

" W szkole przedszkole" w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
IV

ramach Programu Operacyjnego Kapitol Ludzki na realiza cję projektu ", W szkole przedszkole
UDA-POKL. 09. Ol. Ol -l 4-009/ 15-00
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UMOWA ......... WZÓR
w sprawie IR.7013.9.2015.
W dniu ................... 2015r. w Jabłonnie pomiędzy:
Gminą Jablonna z siedzibą Urzędu Gminy w Jabłonnie, ul.
NIP 536 177 15 14, Regon 013270442 reprezentowaną przez:

Modlińska

152,05-110

Jabłonna,

przy kontrasygnacie ............ ....... ........ ... .... ,
zwaną dalej "Zamawiającym"
a

................................. ,
zwanym dalej w
Zamawiąjący

treści

Umowy

"Wykonawcą",

i Wykonawca zwani w dalszej

treści

Umowy "Stronami", każdy z osobna "Stroną"

została

zawarta, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2013 , poz.907, z późno zm.) oraz Zarządzeniem Nr 48 Wójta Gminy Jabłonna
z dn. 21.05.2014r. "W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro", Umowa o poniższej treści:
§I.

l.

Zamawiający

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej Umowy
pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad
Zadaniem pn.: "Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie w ramach
projektu" W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie
bezpiecznej nawierzchni, ul. Szkolna 2, nr ew. działki 667/2 w Jabłonnie, obręb l Jabłonna"
zwanego dalej "Zadaniem".
2. Integralną część Umowy stanowią:
l) zaproszenie do złożenia oferty,
2) Oferta Wykonawcy,
3) dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego dokumenty określone w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy.
3. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją powyższego zadania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
4. Do obowiazków Wykonawcy należy w szczególności:
a) udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,
b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem budowlanym, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
umową na wykonanie zadania inwestycyjnego, SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,
c) nadzorowanie wykonywania robót związanych z dostawą i montażem urządzeń placu
zabaw oraz uzyskaniem przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatu z kontroli
placu zabaw,
d) dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy robót objęty dokumentacją projektową i
dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 2 - zostal wykonany,
------------------------_.---------------------------------------------------------------------------------------------------------"

W szkole przedszkole" w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia
zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,
t) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni
roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku
budowy osiągnięcia gotowości do odbioru,
g) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia
wynika z przepisów szczególnych,
h) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń dotyczących usuwania
nieprawidłowości lub zagrożeń ,
i) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych i przedstawianie, na każde żądanie
Zamawiającego, dokumentów/ dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i
wyrobów budowlanych,
j) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
k) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją
e)

projektową,

wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji
zadania,
m) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania
powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
n) kontrolowanie prac na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona
skuteczność nadzoru oraz prawidłowy i terminowy postęp robót oraz na każde żądanie
Zamawiającego lecz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
o) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na każde żądanie Zamawiającego, me
rzadziej niż jeden raz w tygodniu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
p) uczestniczenie w rozliczeniu zadania,
q) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach
gwarancyjnych,
r) potwierdzenie usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania czynności
odbioru końcowego.
5. Wykonawca ustanawia: ... ......... ......... ..•... jako inspektora nadzoru w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
6. Zmiana osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w okresie realizacji Umowy,
jak też powołanie nowego, nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak pisemnego
zawiadomienia i zgody Zamawiającego, która zostanie udzielona po uprzednim przedłożeniem
przez Inspektora Nadzoru dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień
przez nowo ustanowionego inspektora nadzoru do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
7. Realizacja Umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z należytą
l)

starannością·

§ 2.
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do czasu zakończenia i rozliczenia przedmiotu
umowy określonego w § 1 z Wykonawcą robót, z zastrzeżeniem usl. 3 i 4.
2. Zamawiający
przekaże
Wykonawcy
niezbędne
do
nadzorowania
dokumenty,
a w szczególności: projekt budowlany, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikację
istotnych warunków zamówienia kopię treści umowy z Wykonawcą robót.
3. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------"
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od Wykonawcy, termin wykonania Umowy ulega

przesumęclU .

4.

Obowiązki

Wykonawcy wygasają wraz z
robót na wykonanie Zadania.

wygaśnięciem rękojmi

i gwarancji udzielonej przez

Wykonawcę

§3.
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczahowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości
........ . ...... netto (słownie: ...... .... ... ..... 00/1 00), plus obowiązujący podatek 23% VAT, co
łącznie daje kwotę brutto .............. zł (słownie : ............. .. . ..... siedemdziesiąt złotych).
2. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury V AT po podpisaniu bez uwag protokołu ostatecznego odbioru nadzorowanych robót.
3. Zamawiający zafakturowaną należność ureguluje przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę.
4. Za datę zapłaty wynagrodzenia strony uznają datę złożenia przez Zamawiąjącego polecenia
przelewu bankowego.
5. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.
6. Kwota brutto wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie opłaty związane z realizacją
przedmiotu Umowy w tym wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne, dojazdy oraz
inne koszty związane z wykonaniem Umowy, które Wykonawca musi ponieść.
7. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:
1) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za Wykonawca odpowiada, w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 umowy.
2) opóźnienia w podjęciu obowiązków objętych Umową w terminie ustalonym
w § 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zapłata kar umownych może nastąpić w drodze potrącenia z należnego Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z Umowy
przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Jeśli w trakcie wykonywania robót dojdzie do zmiany Wykonawcy robót budowlanych,
Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszelkie obowiązki wskazane przez
Zamawiającego związane z udziałem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robót
przerwanych.
6. W razie braku możliwości zakończenia realizacji Zadania, strony rozwiążą Umowę w
uzgodnionym przez siebie terminie, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne do daty
rozwiązania Umowy w wysokości proporcjonalnej do wartości przerobu robót budowlanych.

l.

Zamawiający

ma prawo

odstąpić

§5
od Umowy w następujących przypadkach:
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a) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji prac objętych Umową i
nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego,
b) Wykonawca przerwał prace związane z wykonywaniem Umowy i nie wznowił jej przez
okres 7 dni od wezwania;
c) Wykonawca podzleca świadczenie usługi objętej Umową bez zgody Zamawiającego lub
wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego,
dl jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez
zachowania wymaganej staranności, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
terminu, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych czynności;
el w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne do daty
odstąpienia od umowy tj. za nadzór nad robotami wykonanymi i odebranymi do dnia
odstąpienia od Umowy w wysokości proporcjonalnej do wartości przerobu robót
budowlanych.
od Umowy przed zakończeniem budowy zostanie sporządzony
szczegółowy protokół określający zakres robót wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz
zawierający wykaz dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, które z racji
pełnienia funkcj i były w jego posiadaniu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w terminie 2 miesięcy od
zaistnienia przyczyn odstąpienia, powinno zostać dokonane na piśmie oraz zawierać
uzasadnienie.
4. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych.
2. W przypadku

odstąpienia

§ 6.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Umowy zmian w drodze aneksu, poprzedzonych
pisemnie umotywowanym wnioskiem w przypadku zmiany wynagrodzenia lub umówionego
terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych w Umowie, wyłącznie za zgodą
Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
al nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizacje przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron,
bl powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w
Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie
umożliwiać usuniecie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
cl jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego
Wykonawcy wynagrodzenia - zmiana terminu realizacji umowy o niezbędną liczbę dni ,
zmiana wynagrodzenia o niezbędną wielkość,
dl gdy konieczność wprowadzenia zmian do umowy będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;
e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania umowy
o roboty budowlane przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością
dostosowania obowiązków Wykonawcy do zaistniałej sytuacji;

l.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
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nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji niniejszej Umowy z powodu wydłużenia
terminu zakończenia robót budowlanych, zaakceptowanego przez Zamawiającego - zmiana
terminu realizacji o liczbę dni wydłużenia tenninu zakończenia robót budowlanych;
g) na stąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów
rzeczowych elementów zamówienia, zaakceptowanych przez Zamawiającego, i możliwe
będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w niniejszej
umowie - zmiana terminu realizacji o niezbędną liczbę dni;
h) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania Umowy.

f)

§ 7.
Właściwym

do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest

sąd właśc iwy

miej scowo

dla siedziby Zanlawiającego.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych mm eJ szą Umową mają zastosowanie powszechnie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

obowiązujące

§ 9.
Umowę mmeJszą sporządzono

polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.
w

języku

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

-----------------------------------------.--------.-------------------------------------------------------------------------"
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Nazwa Wykonawcy

adres

Gmina Jablonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

NIP i Regon
numer rachunku bankowego

OFERTA
Znak sprawy: IR.7013.9.201S

Odpowiadając

Wójta Gminy
zamówi eń

na zapytanie ofertowe, w trybie zapytania o cenę zgodnie z

Jab łonna

Pelnienie

wartość

szacunkowa

nie przekracza

wyrażonej

złotych

w

kwoty 30 000 euro", oraz z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

zamówień pubłicznych

Nr 48

z dn. 21.05 .20 l4r. "W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania

publicznych, których

równowartości

Zarządzeniem

l'.

Prawo

(Dz.U.2013 , poz.907, z późno zm.) na:

czynności

nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad
zadaniem pn.:

"Organizacja placu zabaw przy S zkole Podstawowej w Jabłonnie w ramacII projektu " W szkole
przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofilllkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej
nawierzchni, ul. Szkolna 2,

/lI'

ew.

działki

667/2 w JabłoJlnie,

obręb

1 Jabłonna ".

oferuję:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:

kwotę

netto ........................................... zl

(słown i e :

............................................................. ............................................................ ) plus obowi ąz ujący
podatek 23% VAT, co łącznie daje

kwotę

brutto .................... ...... ............. .. zl

(słowni e :

...... .. .. ... .... .... ..... .... ... .. ... .. ..... .. ............ .. ... ..................................................................... ).
2.

Oświadczam, że zapoznałem się

zamówienia zgodnie z jego
3.

Oświadczam, że

4.

Akceptuję

IV

z treścią zapytania ofertowego i gwarantuj ę wykonanie

całości

treścią.

wykonanie niniejszego zamówienia jest możliwe.

bez zastrzeżeń wzór W110wy

stanowiący załącznik

do zapytania ofertowego.
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w projekcie umowy.

6. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy ... ...... ... ................... . .... ... .... .
tel. ...... .. ........ ...... ......... e-mail ........... .. ................. ... . ............... ..

( m iejscowość ,

dala)
(podpis w)'konawcy lub osoby uprawnionej)

Zalaczn iki:
l.
2.

3.
4.
5.
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Zalącznik nr I do OFERT
znak sprawy: IR.7013 .9.20 15

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę

w trybie zapytania ocen ę zgodnie z Zarządzeniem Nr 48 Wójta Gminy
z dn. 21.05.2014r. "W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro" oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz.907, z pó źno zm.), na:
Jabłonna

Pełnienie czynności

nadzoru inwestorskiego w specjałności konstrukcyjnobudowłanej nad zadaniem pn.:

"Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstmvowej w Jabłollnie w ramacJz projektu"
W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie
bezpiecznej nawierzchni, ul. Szkobw 2, nr ew. działki 667/2 w Jabłollnie, obręb]
Jabłollna".
oświ adczam , że spełniam

warunki

dotyczące:

l) posiadania uprawnień do wykonywania okreś l onej działalności lub czynno śc i , jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia ;
4) sytuacji ekonomicznej i finan sowej .

podpis osoby upmwnionej do skład ania oswiadczcri woh
w imieniu Wykonawcy

..... ......... ............ dnia .... .................... ..
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Załącznik nr 2do OFERTY
znak sprawy:IR.7013 .9.2015

(nazwa firmy)
Składając ofertę w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 48 Wójta Gminy Jabłonna z dn. 21.05.2014r. "W sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro" oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz.907, z późno zm.), na:
Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem pn.:

" Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie w ramaclz projektu" W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek
wielofunkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ul. Szkolna 2, nr ew. działki 667/2 w Jabłonnie, obręb 1 Jabłonna".
przedstawiam:
WYKAZ NADZOROWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Zestawienie spo rządza s ię podając infom1acje tylko o przedsięwzięciach
ostatnich trzech lat poprzedzających niniej sze zamówienie
Zamawiający

nazwa i adres

Nazwa zamówienia,
lokalizacja

określonych

Opis

w Zapytaniu, zrealizowanych

przedsięwzięcia

------

---

- --

- - - -

w

CiągU

Terminy realizacji
rozpoczęcia

- - - ._ - - -

(zakończonych)

- -

zakończenia

-----

dnia .................... .
Podpis i pi e c zęć Wykonawcy
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Załączn ik nr 3
znak sprawy:1R.70 13.9.2015

(nazwa firmy)
Składając ofertę w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 48 Wójta Gminy Jabłonna z dn. 21.05.2014r. "W sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowarto śc i kwoty 30 000 euro" oraz art.4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz.907, z późn o zm.), na:

Pelnienie czynności nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem pn.:

"Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie w ramaclz projektu" W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek
wielofunkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ul. Szkolna 2, nr ew. działki 667/2 w Jabłonnie, obręb 1 Jabłonna".
przedstawiam :
OSÓBĘ, KTÓRA PEŁNIĆ BĘDZIE FUNKCJE INSPEKTORNADZORU INWESTORSKIEGO
Podstawa dysponowania
Imię

i nazwisko

Numer

uprawnień, specjalność

pośrednie/bezpośrednie (wpisać
właściwe)

Uwaga .

* dysponowanie bezpośrednie -

oznacza sytuację, gdy tytułem prawnym do powolania się przez Oferenta na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
Oferentem a osob ą (osobami), na dysponowanie której (których) Oferent się powołuje. Przykładowo mo=e to być: umowa o pracę. um owa o świadczenie
usług umowa przedws t ępna czy też samozafrudnienie s ię osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp odarczą itd.
** dysponowanie p ośredn ie - oznacza sytuację, gdy Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wy konania zamów ienia należące do innych podmiotów. tj.
podmiotów, które dysp onują takimi osobami. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany j est udowodnić Zamaw iającemu, iż będzie dysponował osobami podmiotu trzeciego w trakcie realizacji
zamówienia (zasobami osobowymi p odmiotu trzeciego), w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
istniejący bezpośrednio p o m iędzy

(osób zdolnych do wykonania zamówien ia) na potrzeby wykonania zamówienia.

dnia .................. .. .
Podpis i

p i eczęć

" W szkole pl7edszkole" w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Sp ołeczne go
w rama ch Programu Operacyjnego Kap itał Ludzki na realizację projektu " W szkole pl7edszkole". Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-14-009/15-00
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OŚWIADCZENIE
Składając ofertę

w trybie zapytania ocenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 48 Wójta Gminy
Jabłonna z dn. 21.05.2014r. "W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro" oraz artA pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U .20 13, poz.907, z późno zm.), na:
Pelnienie

czynności

nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej nad zadaniem pn.:

"Organizacja placu zabaw prl,Y Szkole Podstawowej w Jabłonnie w ramad, projektu"
W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnyclt oraz wykonanie
bezpiecznej nawierzcltni, ul. Szkolna 2, nr ew. działki 667/2 w Jabłonnie, obręb 1
Jabłonna".

oświadczam, że osoby, które będą odpowiedzialne za wykonywanie zamówienia posiadają
wymagane ustawami uprawnienia do wykonywanych przez nie czynności.

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

.................. ........dnia ......................... .

pieczęć

wykonawcy

--------------

" W szkole przedszkole" w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na realizację projektu" W szkole przedszkole". Umowa nr UDAPOKL.09.01.01-14-009/15-00

KAPITAŁ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ $POlECZNY

(.W)c.zow~ze.

LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCl

CJ
"' . . .
..
..
....... "

serce Polski

Załącznik nr 5 do OFERTY
znak sprawy:IR.7013.9.201S

OŚWIADCZENIE
O

niepodleganiuwykluczeniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Z postępowania

Składając ofertę

w trybie zapytania ocenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 48 Wójta Gminy
z dn. 21.05.2014r. "W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro" oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz.907, z późno zm.), na:
Jabłonna

Pelnienie

czynności

nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej nad zadaniem pn.:

"Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie w ramach projektu"
W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie
bezpiecznej nawierzchni, ul. Szkolna 2, nr ew. działki 667/2 w Jabłonnie, obręb 1
Jabłonna".
oświadczam, że:

I) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem/a m szkody, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie,
2) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania , Zamawiający nie rozwiązał albo nie
wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności , za które ponoszę
odpowiedzialność,

3) w stosunku do Wykonawcy /wobec mniej nie otwarto likwidacji, ani

też

nie

ogłoszono

upadłości ,

4) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, ,
5) żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli Wykonawcy nie był skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
Miejsce i data .... . ...... .. ...... .

Podpisano

podpis osoby uprawnionej do skladania oświadczeń woh
w imieniu Wykonawcy

pieczęć

wykonawcy

" W szkole ptzedszkole" w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "W szkole ptzedszkole". Umowa nr UOAPOKL.09.01.01-14-009/15-00

