Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000551 „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem
przyrodniczym”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

I. Zamawiający:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 1,
Tel. 77 436 35 30, e-mail: zss_prudnik(at)wodip.opole.pl
Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Utworzenie ogrodu sensorycznego do hortiterapii przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Prudniku w ramach projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000551
pn. „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem przyrodniczym” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w
ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie na terenie ogrodu przyszkolnego leżącego przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Prudniku ogrodu sensorycznego do
hortiterapii. Szczegółowy zakres planowanych do wykonania robót zastał zamieszczony
w „Opisie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych” oraz „Projekcie koncepcyjnym”,
stanowiących załączniki nr 3 oraz nr 4 do przedmiotowego zaproszenia.
(kod CPV)
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

III. Termin wykonania zamówienia: 15.09.2017r.
IV. Sposób porozumiewania się:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Pan Eugeniusz Kurpiel – Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, tel. 77 436 35 30.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania przez wykonawcę pisemnych wniosków w
sprawie prowadzonego postępowania.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może dokonać zmiany treści zaproszenia nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści
zaproszenia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom.

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2)
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania.
3)
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

VI. Zawartość oferty:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy (oryginał ), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
2. Podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oryginał), stanowiącą załącznik nr
2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
3. Wydruk z CEiDG, KRS lub inny właściwy ze względu na formę prawną firmy
Wykonawcy dokument rejestracyjny.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez osobę prawnie reprezentującą wykonawcę lub przez notariusza) o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- Cena oferty jest to łączna cena, żądana przez wykonawcę obejmująca łączne koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i stanowi cenę ryczłtową.
- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

VIII. Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego,
zamawiający będzie się kierował kryterium:
- najniższej ceny „C” – 80 pkt,
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- udzielona gwarancja „G” – 20 pkt:
Ocena dokonana zostanie na podstawie okres gwarancji podanego w latach – zadeklarowanego
przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Najkrótszy
możliwy
okres
gwarancji
dopuszczony
G min = 2 lata od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.

przez

Zamawiającego:

Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego:
G max = 4 lat od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w latach tj. 2 lub 3 lub 4 lat.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 4 lat to do oceny takiej oferty
zostanie przyjęty okres 4 lat i taki okres zostanie przyjęty w Umowie z Wykonawcą.
Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji lub będzie on krótszy niż 2 lata,
to zostaną odrzucone.
2 lata gwarancji = 0 pkt,
3 lata gwarancji = 10 pkt,
4 lata gwarancji = 20 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z
poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja ”

IX. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i zawiadamia o tym
niezwłocznie wykonawcę .
- Zamawiający wykluczy wykonawcę który będzie powiązany kapitałowo lub osobowo z
zamawiającym, które polegać będzie na wzajemnym powiązaniu między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia lub została złożona
przez wykonawcę wykluczonego.
- Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania udziału w postępowaniu oraz będzie posiadała najkorzystniejszą cenę.

X. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym
formularzu Oferty,
- ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 14.07.2017r., do
godz. 12.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku, ul. Młyńska 1 osobiście w sekretariacie (pok. nr 104) lub pocztą na adres zamawiającego.
- na kopercie należy umieścić firmę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres
zamawiającego oraz napis:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
48-200 Prudnik, ul Młyńska 1
oraz opisane:
Oferta na – Utworzenie ogrodu sensorycznego do hortiterapii przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku w ramach projektu
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000551 pn. „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem
przyrodniczym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu
Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad
„Nie otwierać przed dniem 14.07.2017r. przed godz. 12.00”
- oferta otrzymana przez zamawiającego po w/w terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez
otwierania.
- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy.

XI. Miejsce i termin otwarcia oferty:
- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2017r. o godz. 12.15 w siedzibie
zamawiającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku, ul. Młyńska 1
(pok. nr 100).

XII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
następujących przypadkach:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanie lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

XIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą nazwę, siedzibę i
adres Wykonawcy oraz cenę, którego ofertę wybrano:
- zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Prudniku (http://sosw.powiatprudnicki.pl/bip/bip.htm) oraz stronie
internetowej
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w
Prudniku
(http://www.powiatprudnicki.ehost.pl/sosw)
- pisemnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1. Zamawiający przewiduje zmiany zapisów umowy na warunkach i zasadach określonych w
§ 12 wzoru umowy.

2. W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia umowy, na warunkach określonych w zaproszeniu i złożonej
oferty.

--------------------------------(podpis kierownika zamawiającego)

Załączniki:
1. Formularz Ofertowy.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.
4. Projekt koncepcyjny.
5. Przedmiar.
6. Wzór umowy

Załącznik nr 1
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Formularz Ofertowy
Specjalny Ośrodek
w Prudniku
ul. Młyńska 1
48-200 Prudnik

Szkolno-Wychowawczy

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Utworzenie ogrodu sensorycznego do hortiterapii przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku w ramach projektu
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000551 pn. „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem
przyrodniczym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT
INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad
WYKONAWCA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)

REGON ....................................................... NIP .......................................................................
tel. ………………………………………… faks …………………………………………….
e-mail: ………………………..…………………………………………………………………
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ________________ PLN
(słownie złotych: _________________________________________________________)
cena netto: ………… zł, podatek VAT 23% ………… zł
2)

udzielamy pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na okres …….. lat.

(powyższy okres gwarancji określa Wykonawca podając konkretną liczbę 2 lub 3 lub 4
lat).

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , tj. w terminie do 15.09.2017r.
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*.
_____________________________________________________________________
AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego.
Oświadczam, że:
1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także personel zdolny do wykonania niniejszego zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie przedmiotowego zamówienia.
5. Zrealizuję przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej oraz niniejszą ofertą.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca załącznik nr 2 do
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
2. Wydruk z CEIDG, KRS lub inny właściwy, ze względu na formę prawną firmy
Wykonawcy, dokument rejestracyjny *.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę prawnie reprezentującą Wykonawcę lub przez notariusza)
o ile prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie 2.

……………………………………….

……………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000551 „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem przyrodniczym

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 24. ust. 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) informuję, że:
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Prudniku, którego siedziba znajduje się w Prudniku, przy ul.
Młyńskiej 1.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na realizację tego
zamówienia publicznego z wyłonionym przez Zamawiającego Wykonawcą.
3. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom, czy osobom innym niż te,
które są do tego upoważnione z mocy przepisów prawa, lub które wykażą wiarygodnie
uzasadnioną potrzebę upoważniającą je do uzyskania Państwa danych osobowych.
4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Mają Państwo obowiązek podania wyżej wymienionych danych osobowych w związku
z obowiązującymi Zamawiającego, w zakresie udzielania zamówień publicznych,
przepisami prawa:
a. Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r,,
poz 145 ze zm.)
b. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz
885 ze zm.)
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

……………………………………….

……………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Załącznik nr 3
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000551 „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem przyrodniczym

OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWYCH
ALEJKI Z KLIŃCA
Pozycja Nr 1 i 2 przedmiaru - Projektuje się alejki o nawierzchni z klińca na podbudowie ograniczone
krawężnikiem chodnikowym. Konstrukcja ścieżek:
Szerokość ścieżek zmienna budowa alejek o powierzchni 496 m2 nawierzchni z klińca z obramowaniem 362 m
- obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6cm na podsypce piaskowej (alejki główne, alejki poboczne, dojścia do
rabatek). Technologia i wymiary alejek wykonane zgodnie z koncepcją i przedmiarem.
ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZY
Pozycja Nr 3 przedmiaru - należy przeprowadzić remont zewnętrzny istniejącego budynku gospodarczego,
znajdującego się w środkowej części działki tuż przy północnej granicy. Tylna ściana budynku licuje się
z istniejącym ogrodzeniem pełnym. Budynek gospodarczy na planie prostokąta o wymiarach 10,5x5,4 m.
Przewiduje się wymianę istniejących drzwi wejściowych i okien. Należy uzupełnić braki tynku oraz pomalować
elewację białą farbą elewacyjną (ok. 60 m2). Należy wyremontować dach budynku w technologii odpowiadającej
stanowi istniejącemu. Zbieranie deszczówki z dachu ma odbywać się do zbiornika zlokalizowanego z prawej
strony budynku – pomiędzy istniejącym budynkiem a szklarnią. Dach o nachyleniu 2° i o łącznej powierzchni 57,9
m2 w konstrukcji drewnianej pokryty papą na lepiku. Pozostawienie 2 istniejących wywietrzników- likwidacja
pozostałych.
ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PEŁNE
Pozycja Nr 4 przedmiaru -przewiduje się remont istniejącego ogrodzenia pełnego o pow. 36 m², znajdującego
się na północnej i wschodniej granicy działki, ogrodzenie jest mocno zniszczone z wyraźnymi ubytkami w tynku
a nawet w konstrukcji ceglano – betonowej. Należy uzupełnić ubytki tynku pomalować 36 m² ogrodzenia farbami
silikonowymi pomiędzy wiatą, a budynkiem gospodarczym.

KASKADA WODNA
Pozycja Nr 5 przedmiaru - W środkowej części założenia/ogrodu projektuje się kaskadę wodną o długości około
15 m i szerokości około 1 m. Ścianki kaskady wykonane ze sztucznej skały. Wnętrze kaskady należy
zabezpieczyć tak aby powierzchnie były gładkie i nie nasiąkały wodą.
Elementy kaskady:
- Kamień źródłowy (sztuczna skała np. typu felsdekor), sztuk 1
- Element strumienia, sztuk 18 (sztuczna skała np. typu felsdekor), ilość elementów winna zapewnić efekt, że
rzeka wije się,
- Zbiornik odbiorczy wody, sztuk 1 (sztuczna skała np. typu felsdekor),
- Pompa wodna, sztuk 2 (główna pompa o parametrach przepływu wody 15 000- 20 000 l/h,

druga pompa winna zapewnić napowietrzanie wody w zbiorniku odbiorczym, gdy strumień nie pracuje)
- Wąż zasilający około 20 mb. Kształtki potrzebne do uruchomienia strumienia.
Skarpa wykonana z elementów (sztuczna skała np. typu felsdekor), od strony ścieżki, montaż skarpy
Skarpa ziemna z drugiej strony strumienia, usypanie skarpy ziemnej.
Zamówienie obejmuje również montaż strumienia.
Informacje dodatkowe:
1. Do budowy dekoracji zostanie użyty produkt „ sztuczna skała” np. „felsdekor”,
2. Produkt winien posiadać wymagane atesty w tym atest przeciwpożarowy,
3. Głównym składnikami sztucznej skały winny być: naturalne kruszywo, żywica poliestrowa oraz mata
szklana – odporna na uszkodzenia, różnice temperatur, mróz, słońce oraz zabrudzenia, a także posiadać łatwość
usuwania zabrudzeń,
4. Powierzchnie sztucznej skały winny posiadać odcienie naturalne np. piasku, kamienia itp.
5. Wyraz estetyczny i stopień zbliżenia sztucznej skały winien być całkowicie zbliżony do skał naturalnych,
Typu: http://www.felsdekor.pl/wyswietl/kategorie/1/20-strumienie.html
ŚCIEŻKA SENSORYCZNA
Pozycja Nr 6 przedmiaru - Projektuje się ścieżkę sensoryczną zlokalizowaną w środkowej części zamierzonego
ogrodu, zorientowaną prostopadle do kaskady, na jej zakończeniu. Przewiduje się, że ścieżka ma mieć 6 m
długości i 0,8 m szerokości. Na ścieżkę ma składać się siedem pół oddzielonych od siebie krawężnikiem
chodnikowym. Jednym z pół ścieżki ma być najniższa część kaskady. Poszczególne części ścieżki sensorycznej
mają być wypełnione kolejno: grubą korą drzew, balami drewnianymi ułożonymi w poprzek ścieżki, grubym
żwirem, blachą zbrojoną, wodą/ kamieniami (odcinek przecinający kaskadę), kamieniami polnymi i piaskiem.
Wzdłuż ścieżki sensorycznej przewiduje się obustronne barierki z drewna z podwójnymi uchwytami na
wysokości: 0,9 i 0,75 m. Obie poręcze o długości 7,35 m.
TYROLKA
Pozycja Nr 7 przedmiaru – Urządzenia składające się z dwóch pylonów. Mechanizm zjazdu na stalowej lince
zamocowanej na poprzeczkach pylonów, rozciągniętej na 27-28 m. Urządzenie winno być bezpieczne dla
użytkowników i posiadać certyfikaty wymagane przez polskie prawo..
Wymiary:
- długość: 27-28 m
Materiał:
- lina stalowa minimum Ø10mm
- sklejka wodoodporna antypoślizgowa
- elementy metalowe ocynkowane
- liny PP-16
- siedzisko gumowane
Powłoka lakiernicza:
- Farby Poliuretanowe
- należy ustalić strefę bezpieczeństwa
NASYPY ZIEMMNE
Należy wykonać dwa nasypy ziemnie. Jeden symbolizujący górę - Biskupią Kopę, znajdujący się w zachodniej
części ogrodu (koniec zjazdu). Drugi o wysokości symbolizujący górę - Pradziada - w środkowej części
realizowanego zamierzenia (start zjazdu). Nasypy winny umożliwiać:
- trwały montaż tyrolki, jako miejsca startu zjazdu i jego zakończenia
- łatwość wejścia i zejścia z miejsca startu i jego zakończenia
- stabilność nasypu, które należy utwardzić i zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi
- skomponowanie z otoczeniem , obsianie trawą lub wybrana roślinnością.
MAŁA ARCHITEKTURA
Pozycja Nr 8 przedmiaru
- WIATA

Zadaszona wiata, na planie prostokąta o wymiarach 6x5,15m, znajdująca się w północno – zachodniej części
opracowywanego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie północnej granicy działki i istniejącego budynku
gospodarczego. Posadzka (37,8 m2) altany wykonana z klińca na podbudowie ograniczona krawężnikiem
chodnikowym.
Dach: 1-spadowy, odeskowany: deska sosna 25 mm
Pow. dachu: 34 m2
Deska czołowa + deska okapowa; szczyty dachu zabudowane deską piór-wpus, świerk, gr. 17 mm.
Konstrukcja drewno: sosna/świerk
Podwójna impregnacja środkiem Tikurilla Valtti Color.
Konstrukcja wzniesiona na 6 słupach 14x14 cm;
Wymiary elementów konstrukcyjnych:
miecze/krokiew 7x12 cm; murłat/płatew;kalenica 10x12-10x14 cm.
Zestaw śrub ciesielskich do montażu; kotwy do montażu słupów do podłoża.
Dach pokryty gontem. Kolor gontu zielony.
- MOSTEK - PRZEJŚCIE NAD KASKADĄ
Przejście ponad najniższą częścią kaskady za pomocą drewnianego mostka długości 2,6 m i szerokości 1,1 m.
Konstrukcja trwała i odporna, zaimpregnowana, wykonana z drewna winna zapewniać bezpieczeństwo
i stabilność użytkowania.
Dane techniczne:
Materiał: drewno iglaste impregnowane
Kolor: do uzgodnienia na etapie dostawy
Długość: 260 cm
Szerokość: 110 cm (zewnętrzna krawędź)
Grubość barierki gwarantująca bezpieczne użytkowanie ( nie mniej niż 4 cm). Barierka wykonana z drewna
Łuk od podłoża: do łącznej oceny z elementami kaskady wodnej
Typu: http://olx.pl/oferta/super-okazja-mostek-drewniany-kladka-nad-oczko-wodne-CID628-ID1WByr.html
ŁAWKI - 6 sztuk o konstrukcji metalowo – drewnianej (Wysokość całkowita: 77cm, Długość całkowita : 180
cm, Szerokość całkowita : 65 cm, Grubość listew : 4 cm, Rury średnicy 60 mm ocynkowane )
- ustawione wzdłuż głównej alejki, wzdłuż chodnika przylegającego do kaskady wodnej i wzdłuż ścieżki
biegnącej wzdłuż południowej granicy działki.
Typu:
http://www.kesbet.pl/web.n4?go=342
KOSZE NA ŚMIECI - 3 sztuki - ustawione w bliskiej odległości ławek, pomiędzy albo obok
Kosz na śmieci dostosowany do worków foliowych.
- materiał: rura stalowa, blacha stalowa pełna
- montaż na stałe do podłoża
- pojemność 35 litrów
- konstrukcja ocynkowana
Typu: https://koszeuliczne.istore.pl/pl/kosz-uliczny-ku011-f-do-workow-foliowych.html
UL POKAZOWY -Przewiduje się ustawienie dwóch gotowych elementów w północno - wschodniej części
działki w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki florystycznej i hotelu dla owadów. Ule pokazowe należy ustawić
wzdłuż chodnika umożliwiając w ten sposób obsługę oraz podziwianie pracy pszczół ze ścieżki.
Ul wykonany z drewna, ul wielkopolski pokazowy, oszklony z obu stron i obity listewkami mającymi imitować
bale ; wymiary około 50cm x 45cm x 20cm lub większe.
KOMPOSTOWNIK -Przewiduje się ustawienie gotowego elementu w północno - wschodniej części działki w
bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki florystycznej i hotelu dla owadów. Kompostownik wykonany z elementów
drewnianych, otwarty. Wymiary :Wysokość - 80 cm, długość - 100 cm, szerokość - 100 cm
HOTEL DLA OWADÓW - Przewiduje się ustawienie gotowego elementu w północno - wschodniej części
działki w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki florystycznej, pomiędzy ulami pokazowymi a kompostownikiem.
Hotel dla owadów należy ustawić wzdłuż chodnika umożliwiając w ten sposób podziwianie owadów ze

ścieżki. Hotel wykonany z drewna lub sklejki. Wysokość do szczytu minimum 100 cm szerokość minimum ok.
60 cm głębokość ok. 15 cm
SZKLARNIA - Zakup i montaż szklarni usytuowanej wzdłuż północnej granicy działki w pobliżu
istniejącego budynku gospodarczego. Szklarnia o powierzchni około 10 m2, wykonana z elementów
metalowych pokryta poliwęglanem(np. typu ogrodosfera).
- wysokość 200 cm
- szerokość 230 cm
- długość około 450 cm
- powierzchnia około 10m2
- wyposażone w drzwi o wymiarach 180x73cm
- gwarancja 10 lat na szyby z poliwęglanu komorowego, 15 lat na profile aluminiowe
- minimum jedno okno dachowe
- grubość poliwęglanu minimum 6mm komorowy
- przepuszczalność światła minimum 82%
- wyposażony w rynny,
- odporność na wiatr 500 N/m²
- wysokość w okapie 1300 mm
- materiał konstrukcji aluminium
ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ 1000 L.
Zakup, dostawa i montaż zbiornika na deszczówkę. Przewiduje się ustawienie zbiornika na deszczówkę w
środkowej części tuż przy północnej granicy działki pomiędzy istniejącym budynkiem gospodarczym a
szklarnią.
Pojemnik wykonany z wysokiej jakości polietylenu do magazynowania wody. Pojemnik posiada wymienny
zawór kontenera wyposażony jest w uniwersalne uszczelki teflonowe i polietylenowe. Pojemnik na palecie
plastikowej. Zabezpieczony klatką wykonaną z materiału odpornego na odkształcenia.
ŚCIEŻKA FLORYSTYCZNA - zielona ściana
Projektuje się ścieżkę florystyczną zlokalizowaną w północno - wschodnim narożniku opracowywanej działki.
Przewiduje się wykonanie podniesionej rabaty wzdłuż południowej krawędzi chodnika i zieloną ścianę z
północnej strony - wykorzystując w ten sposób pełne ogrodzenie.
Wyniesiona rabata o wymiarach 11,8x1,2 m wykonana z drewna. Wyniesienie rabaty jest możliwe za pomocą
zaimpregnowanych bali – krawędziaka, ćwierćwałka itp. o minimalnych wymiarach 15 x 15 cm i maksymalnej
wysokości 0,8 m. Wyniesioną rabatę należy wypełnić ziemią.
Zieloną ścianę projektuje się jako odcinek o długości 15,5 m pnączy wijących się po drewnianych ażurowych
panelach przytwierdzonych do ściany ogrodzenia pełnego na dystansach o maksymalnej długości 5 cm , każdy
zamontowany w 3 punktach górnej części kratownicy i 3 punktach dolnej części kratownicy. Środkowy dystans
umieszczony w odległości około 90 cm od dystansów zewnętrznych. Płot kratkowy 180 x 180
GRILL
Wykonany w prefabrykowanym, uszlachetnionym betonie o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę i
naprężenia mechaniczne lub beton z kruszywa lekkiego, kamienia naturalnego; ruszt grilla wykonany z
trwałego i łatwego w utrzymaniu materiału dla 6 – 10 osób; kolorystyka podstawowa - odcienie szarości i
czerwieni.
Wymiary:
wysokość – ok. 225 cm
szerokość – ok. 120 cm

ruszt grilla – ok. 70 x 43 cm
podstawa – ok. 90 x 55 cm
WYNIESIONE RABATKI I WARZYWNIKI
Przewiduje się zakup trzech dużych, wyniesionych rabatek i warzywników zlokalizowanych w środkowej części
założenia, wzdłuż głównej alejki. Prostokątne rabaty mogą być wykonane z drewna lub z tworzyw sztucznych
lub z betonu oraz materiałów ceramicznych o wymiarach 3,9x1,4m, h =od 0,5 m do 0,8 m.
Wyniesione rabaty należy wypełnić ziemią, wyłożyć wewnątrz mocnym materiałem przepuszczającym wilgoć
zapobiegającym jej nadmiernemu gromadzeniu się.
Donice inne niż wykonane z drewna winny być imitacją drewna, mrozoodporne, antypoślizgowe , barwione w
całości w masie i impregnowane. Materiał odporny na czynniki mechaniczne i pogodowe.
Materiał np. betonowy zbrojony włóknami polipropylenowymi (typu Galbet – Tłuszcz).
Kolory naturalne zbliżone do drewna z fakturą słoi drewna, które znajdują się na każdej ze ścian.
Konstrukcja trwała , wzmacniana dodatkowo od wewnątrz, z możliwością wielokrotnego montażu oraz
demontażu. Donice usytuowane w sposób gwarantujący ich stabilność.
STOŁY DO HORTITERAPII
Projektuje się trzy stoły do hortiterapii umiejscowione wzdłuż głównej ścieżki technicznej naprzeciw istniejącego
budynku gospodarczego.
Stół o wymiarach 100x 200cm, konstrukcja wraz z nogami wykonana z aluminium, co sprawia, że stoły pomimo
gabarytów są bardzo lekkie a zarazem wytrzymałe na duże obciążenie.
- Podstawy pionowe (nogi) wykonane z aluminium – profil 35x35mm (grubość ścianki 2,0 mm),
- Podstawy poziomie wykonane z aluminium – profil 35x17mm (grubość ścianki 1,5 mm),
- Wypełnienie – wodoodporne wkłady z aluminium,
- Zawór spustowy,

URZĄDZENIE TRAWNIKÓW I GRZĄDEK , RABATKI I WARZYWNIKI NA POZIOMIE TERENU
Pozycja Nr 9 przedmiaru
Wydziela się teren o powierzchni 60 m2 pod uprawę warzyw i kwiatów zlokalizowany na południe od kaskady w
środkowo zachodniej części opracowywanej działki. Obszar te przecinają trzy wąskie o szerokości 0,6 m
ścieżki/dojścia o długości 6,7 m wykonane z klińca na podbudowie ograniczone krawężnikami chodnikowymi.
NASADZENIA
Pozycja Nr 10 przedmiaru
NASADZENIA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PLANEM NASADZEŃ W PROJEKCIE
KONCEPCYJNYM. DODATKOWO NALEŻY UWZGLĘDNIĆ 5 STANOWISK DLA ROŚLIN
ENDOGENICZNYCH POZYCJA 99 – 108 OBMIARU. Przy stanowiskach umieszczone zostaną
tablice informacyjne o roślinach.

Załącznik nr 6
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000551 „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem przyrodniczym
WZÓR
UMOWA NR ….. 2017
W dniu …..2017 r. w Prudniku pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy w Prudniku, 48200 Prudnik, ul. Młyńska 1, REGON …..NIP….., zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
………………………………..
a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
działającą na podstawie wpisu do ……………………….. pod nr …. zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:…....
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania
ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Utworzenie ogrodu

sensorycznego do hortiterapii przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku
„”.
§2
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Warunki zamówienia.
§3
1. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania całości umowy ustala się do 15.09.2017r.
§4
1. Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości:
................................ zł, w tym:
– cena netto wynosi ...................................... zł
– podatek VAT w wysokości ….. % co stanowi kwotę .................................. zł,
2.

Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu
w warunkach zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty

utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
§5
1. Wykonywanie robót winno odbywać się z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie miejsca wykonywania umowy.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
4. Materiały, które będą wbudowane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane,
wymaganiom Zaproszenia do złożenia oferty cenowej oraz specyfikacji technicznych.
5. Wykonawca zapewni właściwe oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
6. Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
PODWYKONAWCY 1
§6
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy
z podwykonawcami:
- …………………………………… w zakresie ....................................................................
- …………………………………… w zakresie ....................................................................
- …………………………………… w zakresie ....................................................................
2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia,
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo wynosi do 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził
zgodę na zawarcie umowy.
6. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie
drugie.
7. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany
w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:
1)niespełnienia wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej;
2)ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie o którym mowa w ust. 7
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej iż 50 000 zł.
11. Postanowienie ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 6 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.
§7
1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym
podwykonawcą.
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić
Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec
których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia
w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
9. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie iż Zamawiający ma prawo wglądu
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na
każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
§8
1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od
daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
1

§9
1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu umowy i

dokonanym odbiorze końcowym przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na jego rachunek
wymieniony w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i materiały na okres ………….. lat od dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane nasadzenia na okres 1 roku licząc od dnia przekazania
przedmiotu umowy Zamawiającemu.
3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi
udzielonej przez niego gwarancji.
§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne
z zastrzeżeniem ust 6.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
za
zwłokę
w
zakończeniu
wykonywania
przedmiotu
umowy
–
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 3 ust. 2 niniejszej umowy);
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto o którym
mowa w § 4 ust. 1;
3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 %
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
4) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1;
5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego
brutto o którym mowa w § 4 ust. 1;
6) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1;
7) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1, za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.
5. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy
z tytułu niniejszej umowy i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§ 12
1. 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 takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
2. Zmiana umowy może być dokonana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności, gdy:
1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
2) wystąpiły roboty dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji

zamówienia;
3) zmianie uległy stawki podatku VAT;
4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1do umowy

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000551 „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem przyrodniczym
KARTA GWARANCYJNA
Sporządzona w dniu: ………………………. r.
1. Zamawiający: …………………………….
2. Wykonawca: …………………………………………..
3. Umowa :
………………………..
4. Przedmiot umowy:
„…………………………………………..”
5. Data odbioru końcowego: ……………………..r.
Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umów, o których
mowa w pkt 3.
Warunki gwarancji
Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany
zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową,
techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.
3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi …. lat, od dnia następnego po dniu spisania protokołu
odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze
końcowym od dnia następnego po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia.
4. Okres gwarancji na wykonane nasadzenia wynosi 1 rok od dnia następnego po dniu spisania protokołu
odbioru końcowego.
5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze końcowym.
6. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.
7. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami –
niezwłocznie;
b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych
w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu
podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.
9. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.
10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
11. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania
przechowuje Zamawiający.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad.
13. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu gwarancji.
1.

Warunki gwarancji podpisali:
……………………………………………..

………………………………………………

Udzielający gwarancji upoważniony

Przyjmujący gwarancję

przedstawiciel Wykonawcy

przedstawiciel Zamawiającego

Załącznik nr 2 do umowy

………………………………………
(miejscowość, data)

Oświadczenie
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości
finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych
podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze zlecenie lub za
moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr
……………………. z dnia ………………………… na realizację zamówienia pn.
„…………………………………………………………………………….............................”.
W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących podwykonawców,
podwykonawców, dostawców i usługodawców opisanych wyżej:

dalszych

1. …………………………………………..
2. …………………………………………..

………………………………………
(podpis Wykonawcy)

