
 

 

IM.2600.174.2019 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
I Zamawiający: 

Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 
www.powiatkrapkowicki.pl  

 
Wydział Rozwoju i Współpracy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(wydział merytoryczny) 

tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 332 
e-mail:  
❖ inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 
❖ i.jamiol@powiatkrapkowicki.pl 
❖ r.wrobel@powiatkrapkowick.pl 

KOD CPV: 45.00.00.00-7   Roboty budowlane 
45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
37.41.00.00-5 – sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 
37.44.00.00-4 – Dostawa i montaż siłowni plenerowych  

II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 
w ramach projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” w ramach „Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. 
Zakres prac będzie polegał w szczególności na: 

1) wykonaniu prac przygotowania terenu pod budowę, 

2) dostawie i montażu urządzeń dla siłowni plenerowej i strefy relaksu. 

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części: 

Część Nr 1 – „Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Zdzieszowicach” W ramach zadania wykonana zostanie siłownia plenerowa o wymiarach 20,15m 
x 15,7 m w skład której wchodzą urządzenia tj.: 
- wioślarz, 
- orbitrek, 
- wyciąg + wyciskanie, 
-  biegacz,  
- narciarz,  
- rower, 
- twister + steper,  
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- wahadło + odwodziciel, 
- motel integracyjny (urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). 
W skład strefy relaksu wchodzą:  
- stół do szachów i chińczyka, 
- stół do tenisa stołowego, 
- 4 ławki, 
Ponadto: 
- 2 kosze na odpady, 
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni  
- nasadzenie krzewów, 

Część Nr 2 – „Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie Zespołu Szkół im. Jana 
Kilińskiego w Krapkowicach” W ramach zadania wykonana zostanie siłownia plenerowa o wymiarach 
23 m x 8,50 m w skład której wchodzą urządzenia tj.: 
- wioślarz, 
- orbitrek, 
- wyciąg wyciskanie, 
- wahadło + biegacz + twister, 
- odwodziciel steper, 
- motyl integracyjny (urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). 
W skład strefy relaksu wchodzą:  
- stół do szachów i chińczyka, 
- stół do piłkarzyków, 
- 4 ławki 
Ponadto: 
- 2 kosze na odpady, 
-  tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni, 
- nasadzenie krzewów. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik 
Nr 1a i 1b do niniejszego zaproszenia. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do 
realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać Polskim Normom i posiadać świadectwo 
o dopuszczeniu do stosowania materiałów w budownictwie wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 

3. Podane w opisach technicznych ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają 
jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych 
materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów 
równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają te same cechy 
funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość 
i parametry nie mogą być gorsze od określonych w opisach. 

4. Montaż urządzeń winien być zgodny z instrukcją montażu urządzeń opracowaną przez producenta 
5. Wymagania stawiane Wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia: 

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia. 

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 



 

 

4) Z uwagi na lokalizacje inwestycji w Zespole Szkół w trakcie roku szkolnego, wykonawstwo 
robót budowlanych powinno być zorganizowane w sposób minimalizujący zakłócenia 
w normalnej działalności tej jednostki oraz pozostałych użytkowników. 

5) Stanowiska pracy należy zorganizować w sposób nie zagrażający otoczeniu, a w szczególności 
pracownikom i uczniom Zespołu Szkół oraz pozostałym użytkownikom. 

6. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej 
wchodzić będzie również: 

1. organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 
2. zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, 
3. nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, 
4. utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie terenu po 

zakończeniu robót, 
5. natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 
6. skompletowanie dokumentacji odbiorczej. 

7. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin realizacji dla każdej części zamówienia: 8 października 2019 r. 

V. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 115 lub 
telefonicznie pod numerem tel. 077/40 74 309. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do 
porozumiewania się z oferentami jest: Pan Aleksander Gacek – Dyrektor w Wydziale Inwestycji 
i Mienia, tel. 77 40 74 309, pok. 115 lub Pani Iwona Jagoda – Jamioł – Dyrektor w Wydziale Rowoju 
i Współpracy, tel. 77 40 74 367, pok. 110 w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do 
piątku od 7.30 do 15.30.  

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. W celu potwierdzenia, spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
1.1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2; 
1.2. wykaz robót - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończył, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu siłowni 
plenerowej oraz strefy relaksu o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł. brutto  
Zamawiający uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dowodami określającymi, 
że ww. roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 
którego roboty były wykonywane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia; 

1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
zaproszenia; 



 

 

Warunek ten (osoby zdolne do wykonania zamówienia) zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót 
budowlanych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

1.4. kosztorys ofertowy (dla każdej części na którą składana będzie oferta); 
1.5. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, 

w szczególności: 
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny 
dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego 
do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika - 
wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - w 
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty 
nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego 
zakres - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza; 

1.6. stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można 
w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został złożony przez osoby 
do tego umocowane. 

2. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone 
imienną pieczątką. 

3. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, 
sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym 
języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez 
Wykonawcę. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 
i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę. 

5. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie 
dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez wszystkie osoby. 

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 
parafowane. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:  
1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac 

przedstawiony w załączniku Nr 1 do zaproszenia. 
2. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość VAT i podać 

cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 
3. obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po 

przecinku np. 4,375 = 4,38. 
4. Podana w ofercie cena ofertowa w zakresie każdej części musi być wyrażona w złotych 

polskich. Nie dopuszcza się rozliczania w walutach obcych. 



 

 

5. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 
zamówienia. 

6. Kosztorys ofertowy zostanie sporządzony dla każdej części osobno metodą kalkulacji 
uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji, 
z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Suma wartości wszystkich pozycji w kosztorysie ofertowym wpisanych do formularza 
ofertowego stanowić będzie cenę oferty brutto. 

8. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz 
w kosztorysie ofertowym, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały 
waloryzacji. 

9. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, 
ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

10. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 
jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 
wytworzenia. 

11. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 
12. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

VIII. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:  
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Cena za realizację zamówienia w części od 1 i 2: 100 % (dla każdej części osobno) 
 

2. Sposób oceny ofert: 
aa/ab x 100 = ilość punktów 
gdzie: 
aa – najniższa cena ofertowa 
ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

IX OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 
wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną w każdej części oddzielnie. 

X. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką. 
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19 lipca 2019 r., do godz. 10:00 

w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, 
osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego. 

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz 
napis:  

„Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach oraz Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” 

Część Nr ……………………… 
 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 
otwierania. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu do jej składania.  



 

 

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 115.  

XII. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których mowa 
w rozdz. VI ust. 1; 

2) w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia; 

3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządniania niniejszego zaproszenia. 

Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

XIII. WYKLUCZENIA: 
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą 

podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XIV. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy którego ofertę wybrano, zostanie przesłana elektronicznie do Wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: 
http.//www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 

XV. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY: 
1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty. 
2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 
 
W załączeniu: 
zał. Nr 1a-Dokumentacja techniczna dla części nr 1 
zał. Nr 1b-Dokumentacja techniczna dla części nr 2 
zał. Nr 2-Formularz ofertowy 
zał. nr 3-wykaz robót, 

zał. Nr 4-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
zał. Nr 5a i 5b-wzory umów 
 

Iwona Kręcichwost 
_____________________________________ 
podpis osoby przygotowującej zaproszenie 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 

……………………………………………………………… 
podpis zamawiającego



 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy 
związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informuję, że:  

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Krapkowicki z siedzibą w Krapkowicach przy 
ul. Kilińskiego 1; 

• Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk 
Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl 

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzonego numerem IM.2600…..2019; 

• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest  
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  

• W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• Posiadają Państwo: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Państwu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu  
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

mailto:h.malek@powiatkrapkowicki.pl


 

 

Znak sprawy: IM.2600.174.2019     Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 
Nazwa:     .................................................................................................……………..…… 
Siedziba:   .................................................................................................………………..… 

województwo: ………………………………………………………………………………………... 
Adres e-mail   ....................................................................................................…………....… 
Numer telefonu  0 
(**)............................................................................................................. 
Numer faksu   0 
(**)............................................................................................................. 
Osobami nas reprezentującymi, które należy wpisać do umowy są: 

1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania ................................................... 
 
Nawiązując do zaproszenia na: 

„Budowę siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach oraz Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” 

 
Oferuję wykonanie zamówienia: 

Część Nr 1* 
„Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie  

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach” 
 

1. cena oferty brutto wynosi: __________________.zł 
słownie ____________________________________________________________________zł 

2. termin wykonania: 8 października 2019 r. 
3. termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
4. termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowany sprzęt: 36 miesięcy od daty 

odbioru przedmiotu umowy. 
 

Część Nr 2* 
„Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie 

Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” 
 

1. cena oferty brutto wynosi: _________________.zł 
Słownie____________________________________________________________________zł 

2. termin wykonania: 8 października 2019 r. 
3. termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia faktury 
4. termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowany sprzęt: 36 miesięcy od daty 

odbioru przedmiotu umowy. 
 
*Zastosować dla części na którą składana jest oferta 
 
 



 

 

1. Oświadczam, że znana jest mi treść zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuje warunki w nim zawarte. 

2. Oświadczam, że akceptuję zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. 

3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej propozycji cenowej, zobowiązuję się do zawarcia umowy 

na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

4. 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 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego 
zamówienia. 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania ofert.  

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

7. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

c) ................................................................................................. 

d) ................................................................................................. 

e) ................................................................................................. 
 
 
 

 
____________________, dnia  _____  2019 

 

 

 

 

______________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 



 

 

Znak sprawy: IM.2600.174.2019     Załącznik nr 3 do zaproszenia 

 

 

 

 
WYKAZ ROBÓT WYKONAWCY 

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
 

Nazwa Wykonawcy 

(podmiotu) wykazującego 

spełnienie warunku 

Podmiot na rzecz którego 

robota budowlana została 

wykonana 

Nazwa przedsięwzięcia 

(rodzaj robót  

i miejsce wykonania) 

Całkowita wartość 

robót w zł brutto 

(wg umowy) 

Czas realizacji 

rok i miesiąc początku 

i zakończenia 

1 2 3 4 5 

    

od ….. . ……… 

do ..….. ……… 

 

………………… 

    

od ….. . ……… 

do ..….. ……… 

 

………………… 

*Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.  
Uwaga: 
1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) referencje; 
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, 
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyżej. 
 
 
 
____________________, dnia  _____  2019 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



 

 

Znak sprawy: IM.2600.174.2019     Załącznik nr 4 do zaproszenia 

 

 
 
 

WYKAZ OSÓB 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, zgodnie z obowiązkiem posiadania takich uprawnień 

 

Funkcja Imię i nazwisko 

Informacja o podstawie do 

dysponowania osobą w wykazie 

(odpowiednio skreślić) 

Nr, rodzaj i zakres uprawnień 

zawodowych oraz data ich wydania 

Kierownik robót 

 
1) dysponuje – wykonawca winien 
podać podstawę dysponowania** 
………………………………………………. 
(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło) 
 
lub 
 
2) będzie dysponował** -  
………………………………………………. 
(pośrednio/bezpośrednio) 

Uprawnienia budowlane 

Nr ……………………………………………. 

W specjalności 

………………………………………………… 

Do kierowania robotami budowlanymi 

w zakresie  

……………………………………………………… 

Data wydania uprawnień: 

…………………………………………………. 

 
* Kierownik budowy ma być oddelegowany do zadania – do bezpośredniego i stałego nadzoru na 

terenie budowy 
 
 
 
 
 

......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



 

 

załącznik Nr 5a do zaproszenia 
Umowa Nr AO.273……2019 

 
zawarta w dniu ………………… r. w Krapkowicach pomiędzy Powiatem Krapkowickim  
z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672, REGON 
531412533, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
1. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki   
2. Maciej Lisicki – Członek Zarządu 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym ”,  
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
zwanymi łącznie „Stronami” 
 

§ 1 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy bez stosowania ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) stosownie 
do art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy 
określony w § 2. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach w ramach projektu „Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. 
Jana Kilińskiego w Krapkowicach” w ramach „Programu małej infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” 
dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Użyte w trakcie 
realizacji robót materiały i wyroby budowlane winny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

3. Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiadać wszelkie niezbędne dokumenty w tym 
certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie urządzenia do użytkowania na 
publicznych placach zabaw i siłowniach zewnętrznych oraz spełniać wszelkie wymogi przewidziane 
przepisami prawa. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził 
wizję lokalną terenu budowy i szczegółowo zapoznał się z warunkami, w jakich będzie wykonywał 
roboty i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.  

 
§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, przez który Strony rozumieją dokonanie odbioru 
końcowego, ustala się do dnia 8 października 2019 r. 

2. Zamawiający, z uwagi na konieczność dokonania w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia 
2020 r. rozliczeń środków finansowych pozyskanych od instytucji zewnętrznej na realizację 
niniejszego zamówienia, w żadnym przypadku nie przewiduje zmiany umowy w zakresie 

wydłużenia terminu jej realizacji. 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu do składania 



 

 

ofert z dnia …………..……... wraz z załącznikami na budowę siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na 
terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach w ramach projektu „Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  
w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” w ramach „Programu 
małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) Edycja 2019”. 

4. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru podpisany ze 
strony Zamawiającego przez osobę wskazaną w ust. 5. 

5. Zamawiający upoważnia Pana Aleksandra Gacka i Pana Tomasza Scholza do nadzorowania 
realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz czynności związanych z odbiorem robót. Każdy  
z upoważnionych może nadzorować realizację wykonania przedmiotu umowy lub dokonać odbioru 
robót samodzielnie. 

 
§ 4 

1. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 266 z późń. 
zm.). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót całodobowo. 
 

§ 5 
1. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać  

w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, aprobatę techniczną, znak budowlany 
bądź deklarację zgodności wyrobu. 

2. Pozostałości po pracach ziemnych winny być usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie 
nowych (nieużytkowanych nigdzie wcześniej), zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
2) przekazanie terenu budowy, 
3) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy na dzień 

przekazania placu budowy, 
4) współpraca z Wykonawcą we wszelkich sprawach dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy. 
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy,  

w szczególności: 
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego i prawidłowe wykonanie wszelkich prac 

związanych z realizacją przedmiotu umowy; 
2) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu niezbędnego do realizacji 

przedmiotu umowy; 
3) wykonanie, utrzymanie oraz zabezpieczenie na swój koszt placu budowy, strzeżenie mienia 

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Po 



 

 

zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zaplecza 
budowy; 

4) pozostałości po pracach ziemnych zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
5) posiadanie polisy OC  na kwotę nie mniejszą niż równowartość brutto przedmiotu 

niniejszej umowy, w związku z prowadzoną działalnością. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających  
z nieprawidłowej realizacji zamówienia; 

6) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

7) pisemne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach  
i okolicznościach mogących wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, jakość robót lub 
termin ich zakończenia; 

8) współpraca z Zamawiającym, w szczególności poprzez osoby wskazane w § 3 ust. 5 we 
wszelkich sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy; 

9) umożliwienie wstępu na teren wykonywanych robót organom nadzoru budowlanego 
i przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienie niezbędnych wymaganych dokumentów; 

10) zapewnienie odpowiedniego oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
11) doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsc, w których wykonywane były roboty w 

terminie 2 dni od wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 7 
1. Bezpośredni nadzór inwestorki nad realizacją robót sprawować będzie 

………………………………………………………… legitymujący się uprawnieniami budowlanymi  
nr ewid……………….wydanymi przez………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ……………………………………………. posiadającego 
uprawnienia budowlane nr……………………………….. wydane dnia…………………….. przez 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 8 

1. Odbiór końcowy dokonany będzie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. 

2. Odbioru końcowego robót dokonuje się z udziałem kierownika budowy,  
inspektora nadzoru oraz osób wskazanych w § 3 ust. 5.wo 
 

§ 9 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ……………….  zł netto 

(słownie: ………………………………………………………………..) powiększone o należny podatek VAT co daje 
kwotę brutto  ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. obejmuje wszystkie 
koszty wykonania przedmiotu 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. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez 
Zamawiającego w oparciu o fakturę Wykonawcy wystawioną po podpisaniu bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury ze stawką VAT obowiązującą w dniu jej wystawienia, przelewem 



 

 

na konto wskazane w fakturze. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zawierającej następujące dane:   

Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,  NIP 199-01-11-672; 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

7. Za dzień zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Faktura wystawiona bezzasadnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
 

§ 10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowany 

sprzęt na okres 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 
2. Za datę, od której rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi, uważa się datę odbioru potwierdzonego 

protokołem bez zastrzeżeń. 
3. Wykonawca usuwa na swój koszt w terminie określonym przez Zamawiającego wady i usterki 

stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym  

w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego,  

to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 
6. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, 

najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji jakości mailem na adres: 
…………………………… 

7. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres usunięcia zaistniałych wad. 
 

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia liczone od dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad. 
W przypadku gdy opóźnienie w usunięciu wad przez Wykonawcę przekroczy 21 dni, 
Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw 
wynikających z gwarancji i rękojmi. Ponadto, w razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, 
Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku 
gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
1) karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 
z zastrzeżeniem § 12,  

2) odsetki za nieterminowe uregulowanie należności w wysokości określonej przez 
obowiązujące w tym zakresie przepisy za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uważają 
także przesłanie wezwania zgodnie z § 10 ust. 6. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomień. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 



 

 

utraconych przez Zamawiającego z tego tytułu środków pomocowych przyznanych na 
dofinansowanie realizacji przedmiotu umowy, pochodzących ze źródeł zewnętrznych, niezależnie 
od 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, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania. 

2. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez zapłaty kar umownych  
i odszkodowania gdy: 
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 
4)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie. 

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do: 
1) komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia, 
2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez Strony, 
3) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych. 

4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do 
dnia odstąpienia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
umownych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

§ 13 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
prawa budowlanego.  

§ 15 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

§ 16 
Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego. 

§ 17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



 

 

załącznik Nr 5b do zaproszenia 
 

Umowa Nr AO.273……2019 
 
zawarta w dniu ………………… r. w Krapkowicach pomiędzy Powiatem Krapkowickim  
z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672, REGON 
531412533, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
3. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 
4. Maciej Lisicki – Członek Zarządu   
zwanym w treści umowy „Zamawiającym ”,  
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
zwanymi łącznie „Stronami” 
 

§ 1 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy bez stosowania ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) stosownie 
do art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy 
określony w § 2. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na terenie 

Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w ramach projektu „Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz  
w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” w ramach „Programu małej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
Edycja 2019” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Użyte w trakcie 
realizacji robót materiały i wyroby budowlane winny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

3. Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiadać wszelkie niezbędne dokumenty w tym 
certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie urządzenia do użytkowania na 
publicznych placach zabaw i siłowniach zewnętrznych oraz spełniać wszelkie wymogi przewidziane 
przepisami prawa. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził 
wizję lokalną terenu budowy i szczegółowo zapoznał się z warunkami, w jakich będzie wykonywał 
roboty i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.  
 

§ 3 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, przez który Strony rozumieją dokonanie odbioru 

końcowego, ustala się do dnia 8 października 2019 r. 
2. Zamawiający, z uwagi na konieczność dokonania w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia 

2020 r. rozliczeń środków finansowych pozyskanych od instytucji zewnętrznej na realizację 
niniejszego zamówienia, w żadnym przypadku nie przewiduje zmiany umowy w zakresie 

wydłużenia terminu jej realizacji. 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu do składania 



 

 

ofert z dnia …………..……... wraz z załącznikami na budowę siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na 
terenie Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w ramach projektu „Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  
w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” w ramach „Programu 
małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) Edycja 2019”. 

4. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru podpisany ze 
strony Zamawiającego przez osobę wskazaną w ust. 5. 

5. Zamawiający upoważnia Pana Aleksandra Gacka i Pana Tomasza Scholza do nadzorowania 
realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz czynności związanych z odbiorem robót. Każdy  
z upoważnionych może nadzorować realizację wykonania przedmiotu umowy lub dokonać odbioru 
robót samodzielnie. 

 
§ 4 

1. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 266 z późń. 
zm.). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót całodobowo. 
 

§ 5 
1. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać  

w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, aprobatę techniczną, znak budowlany 
bądź deklarację zgodności wyrobu. 

2. Pozostałości po pracach ziemnych winny być usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie 
nowych (nieużytkowanych nigdzie wcześniej), zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

2) przekazanie terenu budowy, 

3) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy na dzień 

przekazania placu budowy, 

4) współpraca z Wykonawcą we wszelkich sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, 
w szczególności: 
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego i prawidłowe wykonanie wszelkich prac związanych 

z realizacją przedmiotu umowy; 
2) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu niezbędnego do realizacji 

przedmiotu umowy; 
3) wykonanie, utrzymanie oraz zabezpieczenie na swój koszt placu budowy, strzeżenie mienia 

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Po 
zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zaplecza 
budowy; 



 

 

4) pozostałości po pracach ziemnych zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5) posiadanie polisy OC  na kwotę nie mniejszą niż równowartość brutto przedmiotu niniejszej 

umowy, w związku z prowadzoną działalnością. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji 
zamówienia; 

6) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

7) pisemne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach i 
okolicznościach mogących wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, jakość robót lub termin 
ich zakończenia; 

8) współpraca z Zamawiającym, w szczególności poprzez osoby wskazane w § 3 ust. 5 we 
wszelkich sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy; 

9) umożliwienie wstępu na teren wykonywanych robót organom nadzoru budowlanego 
i przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienie niezbędnych wymaganych 
dokumentów; 

10) zapewnienie odpowiedniego oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

11) doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsc, w których wykonywane były roboty w 
terminie 2 dni od wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

1. Bezpośredni nadzór inwestorki nad realizacją robót sprawować będzie 

………………………………………………………… legitymujący się uprawnieniami budowlanymi  

nr ewid………………. wydanymi przez………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy……………………………………………. posiadającego 

uprawnienia budowlane nr……………………………….. wydane dnia……………………..przez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 8 

1. Odbiór końcowy dokonany będzie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. 

2. Odbioru końcowego robót dokonuje się z udziałem kierownika budowy,  
inspektora nadzoru oraz osób wskazanych § 3 ust. 5. 

 
§ 9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ……………….  zł netto 
(słownie: ………………………………………………………………..) powiększone o należny podatek VAT co daje 
kwotę brutto  ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. obejmuje wszystkie 
koszty wykonania przedmiotu 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. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez 
Zamawiającego w oparciu o fakturę wystawioną po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 3 ust. 4. 

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia 



 

 

prawidłowo wystawionej faktury ze stawką VAT obowiązującą w dniu jej wystawienia, przelewem 
na konto wskazane w fakturze. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zawierającej następujące dane:   
Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,  NIP 199-01-11-672; 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

7. Za dzień zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Faktura wystawiona bezzasadnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
 

§ 10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowany 

sprzęt na okres 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 
2. Za datę, od której rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi, uważa się datę odbioru potwierdzonego 

protokołem bez zastrzeżeń. 
3. Wykonawca usuwa na swój koszt w terminie określonym przez Zamawiającego wady i usterki 

stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym  

w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego,  

to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 
6. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, 

najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji jakości mailem na adres: 
…………………………… 

7. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres usunięcia zaistniałych wad. 
 

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia liczone od dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad. 
W przypadku gdy opóźnienie w usunięciu wad przez Wykonawcę przekroczy 21 dni, 
Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw 
wynikających z gwarancji i rękojmi. Ponadto, w razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, 
Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku 
gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
1) karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 
z zastrzeżeniem § 12,  

2) odsetki za nieterminowe uregulowanie należności w wysokości określonej przez 
obowiązujące w tym zakresie przepisy za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony 
uważają także przesłanie wezwania zgodnie z § 10 ust. 6. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomień. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 



 

 

utraconych przez Zamawiającego z tego tytułu środków pomocowych przyznanych na 
dofinansowanie realizacji przedmiotu umowy, pochodzących ze źródeł zewnętrznych, niezależnie 
od 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, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania. 

2. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez zapłaty kar umownych  
i odszkodowania gdy: 
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 
4)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie. 

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do: 
1) komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia, 
2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez Strony, 
3) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych. 

4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do 
dnia odstąpienia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
umownych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

§ 13 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
prawa budowlanego. 

§ 15 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

§ 16 
Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego. 

§ 17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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