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I.  NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego 

ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin 

tel./fax.  81 533 88 34  

email:  przetargpsb@gmail.com 

www.psb.lublin.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,  z póź.  zm. )  

oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA       

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO 

oraz MATERIAŁÓW FLORYSTYCZNYCH w ramach realizacji projektu „Już czas na staż”.  

Jest to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo – cenowy ( załącznik nr 1, 2, 3 oraz 

4). 

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na CZTERY pakiety: 

1) Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych     Zadanie nr 1 

2) Dostawa maszyn i narzędzi ogrodniczych     Zadanie nr 2 

3) Dostawa materiałów sadowniczych i ogrodniczych    Zadanie nr 3 

4) Dostawa materiałów florystycznych     Zadanie nr 4 

Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera „Specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia”, odpowiednio - załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.  

Każde z powyższych zadań będzie podlegało odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty i nie 

istnieje obowiązek składania ofert na wszystkie z zadań.  

UWAGA:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych w zakresie zadań, w których 

Wykonawca przystępuje do postępowania. 

Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji 

elektronicznej. 

4. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

mailto:przetargpsb@gmail.com


Strona 3 z 54 

 

  
Projekt „Już czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

5. CPV: 

43320000-2  Urządzenia budowlane 

16160000-4  Różny sprzęt ogrodniczy 

44511200-7  Narzędzia ogrodnicze 

03121100-6  Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady 

6. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 i 2 obejmuje również transport, wyładunek, montaż i 

uruchomienie zamawianych produktów w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy oraz instruktaż  

personelu. 

7.  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 i 4 obejmuje również transport i wyładunek we wskazanym 

pomieszczeniu w  siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

8. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają wzory umów, stanowiące 

załącznik nr 6 oraz nr 7 do siwz. 

 
IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dostawa przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego w terminie: 

a) Dla zadania Nr 1 – montaż, uruchomienie i instruktaż z zakresu obsługi w ciągu 14 dni od podpisania umowy 

b) Dla zadania Nr 2 – montaż, uruchomienie i instruktaż z zakresu obsługi w ciągu 21 dni od podpisania umowy 

c) Dla zadania Nr 3 – sukcesywnie od podpisania umowy do 25 czerwca 2014r  

d) Dla zadania Nr 4 – sukcesywnie od podpisania umowy do 25 czerwca 2014r  

Dostawy mogą być realizowane w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

w godz. 7:30 – 14:30 w magazynie Zamawiającego.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

A. O udzielenie zamówienia publicznego, określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 

pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 

B. Jako spełniający  warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie A ppkt 1÷4 zostaną oceniani 

Wykonawcy, którzy oprócz oświadczenia, że spełniają warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp  - 

1) w zakresie warunku określonego w punkcie A ppkt 2 – spełniają poniższy warunek szczegółowy: 

W przypadku Wykonawców przystępujących do postępowania w zakresie Pakietu nr 1 - wymaga się, aby 
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Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa maszyn i/lub urządzeń 

budowlanych – na kwotę nie mniejszą niż 60 000 brutto. 

W przypadku Wykonawców przystępujących do postępowania w zakresie Pakietu nr 2 - 4 – nie stawia się 

szczegółowego warunku. 

 

2) w zakresie warunku określonego w punkcie A ppkt 4 – spełniają poniższy warunek szczegółowy: 

W przypadku Wykonawców przystępujących do postępowania w zakresie Pakietu nr 1 – wymaga się, aby 

Wykonawca posiadał środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność 

kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto. 

W przypadku Wykonawców przystępujących do postępowania w zakresie Pakietu nr 2 - 4 – nie stawia się 

szczegółowego warunku. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wg formuły „spełnia/nie 

spełnia”.  

 
 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i UST. 2 PKT 5 USTAWY  

 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy 

przedłożyć: 
 

1) Oświadczenie Wykonawcy -  art. 22 ust. 1 (wzór wskazano w załączniku nr 8) 

2)  Dotyczy wyłącznie pakietu nr 1: Wykaz wykonanych głównych*) dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 

oraz załączeniem dowodów (które zostały określone w §1 ust. 2 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane), czy zostały wykonane należycie (z zastrzeżeniem, iż gdy Zamawiający 

jest podmiotem na rzecz, którego dostawa/dostawy zostały wykonane - nie ma obowiązku złożenia 

wspomnianych dowodów). Wzór wykazu dostaw przedstawiono w Załączniku  Nr 12 do SIWZ 

*) wykaz musi uwzględniać co najmniej wymaganą minimalną liczbę dostaw w odniesieniu do pakietu - 

spełniających cechy dostawy referencyjnej określonej jako warunek udziału w postępowaniu w pkt. V.B 

 
Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN – Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków 
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przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się 

ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3) Dotyczy wyłącznie pakietu nr 1: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

      okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  

  
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy -  art. 24 ust. 1 ustawy (wzór określono w załączniku 

nr 9) 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,  

Warunek ten musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców samodzielnie. 

 

3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5  ustawy,  należy przedłożyć:  

 

1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub oświadczenie 

Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej ( wzór określono w załączniku nr 10), 

Warunek ten musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców samodzielnie.  

Złożenie dokumentu, z którego będzie wynikała przynależność Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej będzie 

skutkowało wykluczeniem ich z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, chyba że wykażą oni, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,  

należy przedłożyć wraz z ofertą: 

 

W przypadku Wykonawców przystępujących do postępowania w zakresie pakietu nr 1 i nr 2: 

1) charakterystyka techniczna i użytkowa, parametry techniczne każdego z asortymentów np. w formie 

prospektów, katalogów, ulotek – nie zawierające informacji sprzecznych niż parametry i cechy podane przez 

Zamawiającego odpowiednio w Załączniku nr 1 i nr 2 

 

Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika 

ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty . 

Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
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zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Jeżeli oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w dziale V muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie (tzn. każdy z wymienionych 

warunków określonych w dziale V winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo  wszyscy  

ci wykonawcy wspólnie).  

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (należy dołączyć do oferty) a odpowiednio - w przypadku warunku 

dotyczącego sytuacji finansowej – wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. VI.1.3 niniejszej SIWZ 

dotyczącej tego podmiotu. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

potwierdzające niepodleganie wykluczeniu tego podmiotu w zakresie wymaganym w SIWZ dla wykonawcy.  

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa 

dokument lub dokumenty, wymagane od Wykonawców zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane potwierdzające spełnianie tych warunków.  

Zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 2.2 (potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak 

oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu 

będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 

ustawy 

 

 

VII. POZA OŚWIADCZENIAMI I DOKUMENTAMI, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
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CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU OFERTA MUSI 

ZAWIERAĆ:  

 
1. uzupełniony formularz ofertowy (załącznik nr 5), 

2. uzupełniony formularz asortymentowo - cenowy ( wg odpowiedniego załącznika do siwz), 

3. w odniesieniu do pakietu nr 1 i 2 – charakterystyka warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego – wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 11 

4. pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestrowym Wykonawcy 

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem oświadczenia wymienionego w pkt. VI.1.1, VI.3.1 oraz 

zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału dla potrzeb spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu – dla których zastrzeżona jest wyłącznie forma pisemna dokumentu.  

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub drogą mailową mail: przetargpsb@gmail.com. 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia lub informacji 

zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. 

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji:   
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści siwz, kierując swoje zapytania                    

( preferowana droga porozumiewania się – mail). 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert  – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania.  

3. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono siwz. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata – w taki sposób, że mógł się z nimi zapoznać – przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Potwierdzenie wysłania danych oznacza, że strona otrzymała 
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korespondencję mailem w momencie jej przekazania przez wysyłającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia 

faktu jej otrzymania. Każda ze stron odpowiada za sprawne działanie swojego adresu mailowego.  

5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz, którą 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, a także umieszcza zmianę na swojej 

stronie internetowej. 

7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia                                  

o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert, informując o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2. 

10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie - wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, 

zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika, ze skutkiem wobec wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie.  

 

 IX.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Jarosław Nowacki – koordynator lokalny projektu „Już czas na staż”– Tel. 606 488 551 

w godzinach od  1100 do godz. 1300 od poniedziałku do piątku 

 

X.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM                   
Dla pakietu nr 2, 3 i 4 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

W przypadku wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania w zakresie pakietu nr 1 - Wykonawca ma 

obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości 3 000 zł przed upływem terminu składania ofert w formie / 

formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na konto w Bank Pekao S.A. V 

Oddział w Lublinie nr 20 1240 1503 1111 0010 5384 5585. 

 
UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć (dołączyć do 
oferty) w/w dokumenty w oryginale. 
 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium  na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 

a)  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b)  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
 c) nie złożył dokumentów lub  oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub  pełnomocnictw w 



Strona 9 z 54 

 

  
Projekt „Już czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

 

XI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
 

 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego ofertą została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty 

w postaci elektronicznej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta musi zostać wypełniona drukiem 

maszynowym lub czytelnie pismem ręcznym; oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. 

5. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone z tłumaczeniem na język polski. 

7. Zaleca się, aby oferta sporządzona była z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji. 

8. Wszystkie strony powinny być trwale połączone np. spięte zszywką,  zaleca się ponumerowanie stron. 

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

10. Ofertę (formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę) muszą podpisać 

osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z 

właściwego rejestru, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać 

pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące 

niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii pełnomocnictwa  

poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osoby, które uprawnione są do składania 

oświadczeń woli wg wpisów w odpowiednim rejestrze lub ewidencji. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny 

być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 
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11. Wykonawcy występujący wspólnie ( np. konsorcjum, spółka cywilna ) muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 

12. W przypadku składania dokumentu w formie kserokopii  - wymaga się kserokopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za 

zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą 

skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być 

opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania 

oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do 

oferty. Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, 

gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a 

Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

13. Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne i prawdziwe, tj. powinny odzwierciedlać stan faktyczny 

potwierdzanych w nich okoliczności. 

14. W przypadku zamieszczenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które z podanych informacji stanowią 

tajemnicę handlową. Informacje te muszą być oddzielone od oferty i umieszczone w osobnej kopercie 

wewnętrznej z oznaczeniem „Tajemnica Przedsiębiorstwa” lub inny podobny zwrot. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej 

nazwy(firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa skutkować będzie wyłączeniem                      

w stosunku do takich informacji rygoru tajemnicy przedsiębiorstwa. 

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

17. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co 

najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska               

( podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem ( np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co 

najmniej nazwisko podpisującego. 

18. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy według 

takich samych zasad, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. 

19. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie.  

 

XIV.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Racławickie 5, 
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20-059 Lublin, Sekretariat - pok. 105, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym danymi 

Wykonawcy, zaadresowanej według poniższego wzoru: 

 „Oferta – Dostawa w ramach realizacji projektu „Już czas na staż”.  

 

w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. do godz. 1430
 

Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2014 r. o godz. 1500 w pokoju nr 108, w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać realizację wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej 

siwz oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na wszystkie elementy (pozycje) zamówienia wymienione w 

formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik do siwz. Cena jednostkowa musi obejmować 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę za poszczególne pozycje wymienione w 

formularzu asortymentowo - cenowym należy obliczyć przemnażając przewidywaną przez Zamawiającego ilość 

jednostek przez oferowaną cenę jednostkową brutto. Cena pozycji asortymentowych oferty powinna być podana 

w złotych polskich, liczbowo. 

3. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 

r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego ( Dz.U. z 

1994r., nr 84, poz. 386 ze zm.) 

4. Podatek od towarów i usług VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług ( Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 

5. Kwotę podatku VAT należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosz pomija się, 

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

regulującym m.in. zasady wystawiania faktur opublikowanym w Dz. U. z 28 listopada 2008 r. Nr 212 poz. 1337 ( § 

5 ust. 6). 

6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny - podatek od towarów                 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XVI.  ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY W WALUTACH OBCYCH 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 
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XVII.  PODWYKONAWCY 

 
Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom lub wskazać, iż zamówienie zrealizuje samodzielnie.  

 

XIII.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: 

 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie kryterium w 
punktach 

1. cena (brutto) 100 

 
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującego wzoru: 

P = 
Cb

Cn
 x 100  

Gdzie:  

P – ocena punktowa oferty  

Cn – cena najniższej oferty brutto 

Cb – cena badanej oferty brutto 

1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, maksymalna ilość punktów do uzyskania 

wynosi 100 pkt. 

2. Zamawiający dokona oceny zgodności ofert z treścią siwz na podstawie analizy dokumentów, które Wykonawca 

przedłożył w ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, 

3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej, najniższej cenie - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach,  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia tj. uzyska 

najwyższą ocenę za kryterium oceny ofert. 

 

XIX.  WYJAŚNIENIA OFERT, POPRAWA OMYŁEK 

 
1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

dotyczących ich treści zgodnie z art. 87 ustawy lub wezwać do uzupełnienia dokumentów, jeśli zaistnieje 

przesłanka podana w art.26 ust. 3 ustawy. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Jeżeli Wykonawca przy obliczaniu ceny w pakiecie nr 1 i/lub 2 poda nieprawidłową ilość przedmiotu zamówienia 
- niezgodnych z zapotrzebowaniem - Zamawiający dokona stosownej korekty - przyjmując, że prawidłowo 
podano cenę jednostkową i uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek – o ile nie 
spowoduje to istotnego wpływu na treść oferty. 

 

XX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERT, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy i/lub art. 24b ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 89 

ust. 1 ustawy. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom. Zamawiający poinformuje również o Wykonawcach, których oferty zostały 

odrzucone,  jak i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni - podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a także o 

terminie, po którego upływie umowa może być zawarta.  

2. Zgodnie z art. 94 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2 w przypadku, gdy                   

w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu                 

i terminie podpisania umowy. 
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XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorach umowy, które są załącznikiem do siwz: załącznik nr 5 – w 

odniesieniu do pakietu nr 1 i nr 2 a załącznik nr 6 – do pakietu nr 3 i nr 4.  

2. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian w zawartej umowie: 

a) Dla pakietu nr 1 i 2: w związku ze:  

 zmianą organizacyjno-prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron; 

 zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego; 

 wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia  

i niemożliwych do zapobieżenia; 

 zmianą terminu realizacji przedmiotu zamówienia będącą wynikiem wystąpienia okoliczności niedających się 

przewidzieć przed zawarciem umowy; 

 wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zmiana nie może 

spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. 

 zmianą nazwy produktu, numeru katalogowego przy zachowaniu parametrów minimalnych produktu, zmianą 

wielkości opakowań z przeliczeniem na odpowiednią ilość przedmiotu umowy – w sytuacji, gdy wystąpi przejściowy 

lub całkowity brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu 

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, 

 obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody 

Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy. 

b) dodatkowo dla pakietu nr 3 i 4: w związku ze:  

 zmianą wielkości opakowań z przeliczeniem na odpowiednią ilość przedmiotu umowy, 

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI Ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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c) odrzucenia oferty Odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie należy wnieść do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 

albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem termin do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się jego treścią przed upływem tego terminu. 

 

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, z późn. zmianami. 

 

Załącznikami do niniejszej dokumentacji są : 
  

1.  Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 1 

2.  Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 2 

3.  Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 3 

4.  Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 4 

5.  Formularz oferty 

6.  Wzór umowy – pakiet nr 1 i nr 2 

7.  Wzór umowy – pakiet nr 3 i nr 4 

8.  Oświadczenia Wykonawcy -  art. 22 ust. 1 

9.  Oświadczenia Wykonawcy -  art. 24 ust. 1 

10.  Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust. 2 pkt. 5 

11.  Charakterystyka warunków gwarancji 

12.  Wykaz wykonanych dostaw 

 
                                                                                                                                   Zatwierdził: 

                                                                                                                        ...............................................
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Załącznik nr 1 
 
 

Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 1 
Zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym z obsługi: 

MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 
 

Zakres przedmiotu zamówienia 

Lp. Nazwa pozycji 
Producent oraz 

model i/lub nazwa 
własna 

J.m. 
Ilość  

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 (=6x5) 

1 Agregat tynkarski - uniwersalny   szt. 1   

2 Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych  szt. 3   

3 Agregat malarski  szt. 1   

4 Betoniarka wolnospadowa   szt. 1   

5 
Wysokoobrotowa wkrętarka do płyt 
gipsowo-kartonowych 

 szt. 6   

6 Rusztowanie przestawno-jezdne  szt. 1   

7 Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa  szt.. 6   

8 Młot udarowo - obrotowy  szt. 6   

9 
Przecinarka do cięcia kamienia i glazury -
stołowa  

 szt. 3   

10 Pilarka ukośnica  szt. 3   

11 Zagęszczarka płytowa spalinowa  szt. 1   

12 Gilotyna do kostki brukowej  szt. 3   

13 Chwytak do krawężników i bloczków  szt. 3   

14 Gwintownica mechaniczna  szt. 2   

15 Gwintownice ręczne   szt. 3   

16 Pompa do prób szczelności  szt. 3   

17 Elektryczna czyszczarka do rur  szt. 2   

18 Zestaw palników do lutowania  szt. 3   

19 Wiertarka udarowa  szt. 6   

 RAZEM 
 

xx 
xx  

 
Opis przedmiotu zamówienia – cechy minimalne 

 
 

1. Agregat tynkarski - uniwersalny 
 
Profesjonalny agregat tynkarski przeznaczony do nakładania w sposób ciągły tynków gipsowych, 
wapiennych, cementowo-wapiennych, wylewek samopoziomujących i jastrychowych przy użyciu 
gotowych suchych mieszanek workowanych. Agregat  przystosowany do podawania mieszanki na 
odległość nie mniejszą niż do 60 mb.   



Strona 17 z 54 

 

  
Projekt „Już czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Agregat wyposażony w osprzęt niezbędny do uruchomienia i pracy urządzenia w warunkach budowy. 
Posiada niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo i dopuszczenie go do pracy w 
warunkach budowy. Posiada niezbędne zabezpieczenia przewidziane obowiązującymi w tej sprawie 
przepisami.  
Minimalne wyposażenie to: 

1. Wąż do podawania materiału – min. 10 mb 
2. Wąż do powietrza – min. 11 mb 
3. Kompresor 
4. Pistolet do natrysku 
5. Końcówka do wylewania jastrychu i wylewek samopoziomujących. 
6. Zestaw narzędzi do regulacji, czyszczenia i konserwacji 
7. Wyłącznik antyprzechyleniowy 

 
Dane techniczne: 
Wydajność regulowana  min  .6-30L/min. 
Ciśnienie: max.30 bar. 
Odległość podawania min 45 m 
Napęd: silnik pompy- min.5,5kW, ok.385obr./min 
silnik dozownika: min. 0,75kW, ok.28 obr./min 
Moc sprężarki: 0,9kW, 
Wysokość zasypowa max 910mm 
 

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
2. Podnośnik do płyt gipsowo kartonowych 
 
Podnośnik wspomagający montaż płyt gipsowo kartonowych na sufitach, ścianach i skosach 
(dodatkowo wyposażony w system obrotowy). 
Przystosowany do montażu płyt o wymiarach 122 x 488 cm 
Wyposażony w stabilną ramę z podziałką metryczną. 
Mechanizm zapobiegający samozłożeniu 
Blokada kółek jezdnych 
Liczba kół podstawy – min. 3 
Maksymalny pionowy wysięg nie mniejszy niż 350 cm 
Minimalny pionowy wysięg nie gorszy niż 140 cm 
Minimalny wymiar stelażu roboczego 90 x 290 cm 
Wymiar płyty max – nie mniej niż 120 x 480 cm 
 
Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
3. Agregat malarski 
 
Kompaktowe urządzenie do malowania hydrodynamicznego. Zakres stosowania: 
- lakiery 
- akryle 
- podkłady 
- emalie 
- bejce 
- emulsje 
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Urządzenie wyposażone w pompę tłokową, z regulację ciśnienia roboczego,  filtr materiałowy oraz w 
funkcję autoczyszczenia. 
Konstrukcja stojakowa stabilna, stalowa z zabezpieczeniem przed korozją i rozpuszczalnikami. 
Przystosowana do owijania wężem i mocowania pistoletu. 
 
Minimalne dane techniczne: 
Wydajność dla farb: minimum 1,8 l/min 
Ciśnienie minimum 214 bar 
Zasilanie 230V 
Maksymalny rozmiar dyszy: 0,023” 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
Wąż o długości minimum 40 m 
Pistolet kpl.  
Zestaw Dysz – po 2 sztuki do każdego rodzaju materiału 
Kompletny zestaw narzędzi do obsługi. 
Płyny do płukania i konserwowania na min 10 zabiegów  
 
Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
4.  Betoniarka wolnospadowa o napędzie elektrycznym 
 
Betoniarka wolnospadowa przystosowania do mieszania w krótkim cyklu składników takich jak 
piasek, cement, wapno, żwir, woda w zakresie konsystencji od ciekłej do plastycznej. Wyposażona w 
niezbędne zabezpieczenia wymagane na budowie. (certyfikat CE, wyłącznik z blokadą ponownego 
załączenia).  Konstrukcja na szerokich gumowych kołach ułatwiających transport po nierównościach, 
składany dyszel oraz przechył bębna kołem z przekładnią ślimakową. 
 
Minimalne dane techniczne: 
Zasilanie 230V 
Moc minimum 1,1 KW 
Pojemność robocza minimum 110 l 
Żeliwny wieniec 
Wysokość  min. 1400 mm 
Wysokość załadunku min. 1000mm, max. 1200 mm 
Średnica otworu zasypowego min. 330mm, max. 410 mm 
Wydajność min. 1,4 m3/h 
Obroty bębna z zakresu 25-30 obr/min 
Napięcie – 230 V (+/-5%) 
 
Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
5.  Wysokoobrotowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych  
Minimalne dane techniczne: 

1. Wkrętarka sieciowa, do wkręcania wkrętów samogwintujących do 6mm, wkrętów do 
szybkiego montażu do 5 mm. 

2. Uchwyt do standardowych bitów sześciokątnych 1/4 cala. 
3. Metalowa obudowa głowicy  
4. Pyłoszczelne łożyska 
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5. Płynna regulacja prędkości. 
6. Obroty wkrętarki regulowane w zakresie min. 0 - 1600 obr/min.  
7. Przełącznik obrotów prawo / lewo. 
8. Regulowana głębokości wkręcania wkrętów.  
9. Blokada pracy ciągłej. 
10. Ogranicznik głębokości  
11. Przewód zasilający min 3 m 
12. W zestawie walizka transportowa na narzędzie i akcesoria. 
13. Przystosowana do wkręcania:  

- Wkręty samogwintujące: do 6 mm 
- Wkręty do szybkiego montażu: do 5 mm 

14. Moc znamionowa: min. 500W 
15. Ciężar do  3 kg  
16. Napięcie zasilania: 230 V 

 
6. Rusztowanie przestawno - przejezdne 
 
Lekkie, składane, aluminiowe rusztowanie jezdne. Posiadające wszystkie atesty i dopuszczenia do 
użytkowania na rynku polskim w zakresie robót budowlanych. 
Przeznaczone do montażu i demontażu bez użycia specjalistycznych narzędzi. Możliwość stosowania 
do robót remontowych, na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.  
Komplet powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy pozwalające na stabilne i bezpieczne 
użytkowanie rusztowania podczas prac remontowych. 
Minimalna wysokość pomostu roboczego to 4,3 m. 
Wymiary minimalne podestu roboczego to szerokość 0,6 m, długość 1,50 m 
 
Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
7. wkrętarko – wiertarka  

Wiertarko-wkrętarka min. 18V, min 2-biegowa,  akumulatory litowo-jonowe.  
Wyposażona w dodatkową  rękojeść zapewniającą stabilną pracę. 
Możliwość min.10 zakresowego ustawienia momentu obrotowego. 

       Metalowy uchwyt wiertarski 10 mm  
1. Prędkość obrotowa: 

- I bieg min. 0-300obr./min 
- II bieg min. 0-1200 obr.min 

2. Maks. moment obrotowy  min: I bieg: 24 Nm / II bieg: 18Nm  
3. Liczba nastawień momentu obrotowego min. 10 
4. Ładowarka akumulatorów. 
5. Walizka transportowa  do przewozu wkrętarki wraz z wyposażeniem oraz akcesoriów. 
6. Waga max: 3,2kg 

 
8. młot udarowo - obrotowy 
Urządzenie do wiercenia otworów w zakresie średnic min. od 12 do 45 mm: w betonie i w murze z 
możliwością, wiercenia wiertłami koronowymi do 100 mm  
Łańcuchowe przeniesienie napędu, z kąpielą olejową w przekładni. 
System tłumienia wibracji z pływającą rękojeścią główną  
Funkcja zatrzymania obrotów. 
System uszczelnienia mechanizmu  
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Miękkie, gumowane rękojeści  
Elektroniczne sterowanie prędkością. 
Blokada pracy ciągłej. 
Elektroniczny wskaźnik serwisu i zużycia szczotek. 
 
Dane techniczne minimalne: 
Moc znamionowa  Min. 800 W 

Moc użyteczna min. 615 W 

Obroty pod obciążeniem 210 - 415 obr/min 

Częstość udarów 1430 - 2840 ud/min 

Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) Max. 3 J 

Masa max. 3,5 kg 
 
9. przecinarka do kamieni 
Urządzenie wyposażone w piłę diamentową, przeznaczone do cięcia płytek ściennych, podłogowych, 
kamienia, cegły, cegły klinkierowej oraz innych materiałów ceramicznych. Maszyna pozwalająca 
wykonać podstawowe operacje cięcia elementów ceramicznych: cięcie wzdłużne pasków, cięcie 
poprzeczne, cięcie wzdłuż przekątnej, ukosowanie krawędzi. System obróbki na mokro z użyciem 
wody jako czynnika chłodzącego i przeciwpyłowego, podawanego bezpośrednio na tarczę 
diamentową. Ruchoma prowadnica głowicy tnącej umożliwiająca cięcie pod kątem 45°. Głowica 
prowadzona na łożyskach.  
 
DANE TECHNICZNE minimalne 
dł. cięcia – min 1000mm 
średnica tarczy tnącej -  225-.250mm 
wielkość stołu roboczego – min 10500x600mm 
max. wysokość cięcia 90st. - 60mm 
max. wysokość cięcia 45st. - 45mm 
prędkość obrotowa – min 2.750 /min 
moc silnika -  min 1.100W 
waga -  max 60 kg 
 
10. pilarka – ukośnica 
Prędkość cięcia min.5000 obr/min), podstawa i stół pilarki wykonana w technologii zapewniającej  
sztywność i lekkość urządzenia  
Wyposażenie:  

1. Zaciski pomocnicze 
2. Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych, średnica tarczy: 255mm, średnica otworu 

tarczy: 30mm 
3. Klucz montażowy 
4. Worek na pył 

 
11. Spalinowa zagęszczarka płytowa 
 
Jednokierunkowa zagęszczarka płytowa o napędzie spalinowym (silnik 1-cylindrowy, 4-taktowy) do 
robót naprawczych i konserwatorskich w zakresie robót drogowych i brukarskich, o poniższych 
cechach: 
- ręczny rozruch 
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- składany do transportu uchwyt prowadzący 
- wyposażona w uchwyt dźwigowy 
- antywibracyjna rączka 
- dostosowana do ręcznego transportu przez dwie osoby, waga max. 90 kg 
- wibrator 
- moc silnika min 3 KM 
- szerokość płyty minimum 320 mm, długość płyty min. 530 mm 
- minimalny przesuw 10 cm/sek 
- uderzenia – nie mniej niż 5500 ud/min 
- głębokość zagęszczania Mn. 18 cm 
- na wyposażeniu guma nakładana na płytę do ubijania kostki brukowej 
 
Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
12. Gilotyna do kostki brukowej 
 
Urządzenie do cięcia kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, bloczków 
fundamentowych, cegły klinkierowej, szamotowej i ceramicznej przy małym nacisku. Zwarta 
konstrukcja, korpus spawany uzbrojony w noże wymienne ze stali gatunkowej gwarantujące  dużą 
trwałość 
Długość ostrza minimum 400 mm. Zakres cięcia grubość co najmniej: 40 –125 mm 
 
Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
13. Chwytak do transportu krawężników i bloczków 
Dwuosobowe narzędzie do podnoszenia, przenoszenia i układania krawężników drogowych. Udźwig 
min.150kg. Części główne malowane trwałym lakierem proszkowym odpornym na czynniki 
zewnętrzne, części narażone na ścieranie ocynkowane ogniowo. Regulacja bez użycia narzędzi, 
uchwyt do 1000 mm. Wyposażone w zawiesie i odkręcane uchwyty.  Waga do 12kg. 
Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
14. gwintownica mechaniczna 
Charakterystyka produktu: 

1. Gwintownica elektryczna, o mocy min 1000 W.  
2. Min. siedmiostopniowa przekładnia przenosząca moc na głowice gwintujące.  
3. Prędkość gwintowania min. 15-25 obr/min, szybki powrót min. 60obr/min.  
4. Urządzenie przenośne  

Dane techniczne minimalne: 

a) Moc znamionowa 1000W  
b) Prędkość gwintowania 15-25 obr/min  
c) Szybkość powrotu 60 obr/min  
d) Średnica gwintowania  

W zestawie komplet narzynek i gwintowników 1/4" - 2" oraz narzędzi obsługowych. 

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
15. gwintownica ręczna 
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Obudowa stalowa, grzechotka dwukierunkowa z rączką.  
Wyposażona w zestaw głowic szybkowymiennych: 1/2'', 3/4'', 1'' oraz 1 ¼'' narzynek i 
gwintowników. 
Wyposażenie: walizka metalowa na obudowę i akcesoria. 
 
16. pompa do prób szczelności  
 
Urządzenie przeznaczone do dokładnego i szybkiego przeprowadzania prób ciśnieniowych lub prób 
szczelności rurociągów lub zbiorników w instalacjach sanitarnych i grzewczych, kotłach i zbiornikach 
ciśnieniowych, idealne do napełniania układów solarnych. 
Pojemność zbiornika: min. 12 l, zakres prób ciśnieniowych: min.  0 – 60 bar z dokładnością do 1 bar., 
konstrukcja zapewniająca stałe ciśnienie i redukcje możliwości przecieków na złączkach dzięki 
podwójnemu zaworowi odcinającemu w zabudowie monoblokowej, zbiornik odporny na wpływy 
atmosferyczne i oddziaływanie niskich temperatur. 
 
17. Czyszczarka elektryczna do rur kanalizacyjnych i wodnych 
 
Cechy minimalne: 

1. Zasilanie 230V 
2. Moc min 500W 
3. Regulacja obrotów sterowana wyłącznikiem w zakresie min. 0 – 550 obr/min 
4. Średnica czyszczonych rur z zakresu co najmniej:  20 mm -  75 mm 
5. Współpraca ze spiralami o średnicy 8 i 10 mm 
6. Wyłącznik impulsowy 
7. Funkcja autoposuwu (przód/tył) 
 
Wyposażenie: 
 
1. Spirale z głowicą przegubową  
2. Spiralna końcówka gruszkowa, z nożem, z nożem do tłuszczu 
3. Spirala o średnicy 8 mm i długości min 7 mb 
4. Spirala o średnicy 10 mm i długości min. 10 mb 
5. Opakowanie na zestaw 
6. Zestaw narzędzi do czyszczenia, ustawienia i obsługi 
7. Zespół dwukierunkowego posuwu 
 

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 
 
18. Palniki do lutowania miękkiego 
 
Zestaw palników:  
W skład zestawu wchodzą: 
- uchwyt palnika   - 1 szt 
- palnik cyklonowy do lutowania twardego do 22mm - 1 szt 
- zasobnik z gazem   - 2 szt  
- torba narzędziowa  - 1 szt 
 
Wymagania : 

Do 2,5 godzin pracy na jednej butli MAPP  
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Praca w każdym położeniu 
 
 
19. Wiertarka udarowa do profesjonalnego użytku ( min 4 h/zmiana). 

 
Wiertarka przeznaczona do prostych robót remontowo – budowlanych charakteryzująca się: 
 

1. Zasilanie   -  230V  
2. Prędkość obrotowa min.   0-2800 obr/min 
3. Moc     - min. 650 W 
4. Uchwyt tradycyjny dokręcany kluczykiem 
5. Zakres uchwytu   – 13 mm 
6. Wirnik oparty na łożyskach tocznych 
7. Regulacja obrotów 
8. Obroty lewo - prawo 
9. Maksymalna średnica wiercenia  

- beton -  min.13 mm 
- stal  - min.10 mm 
- mur  - min.13 mm 
- drewno - min.22 mm 

10. Dodatkowy uchwyt – rękojeść boczna 
11. Ogranicznik wiercenia 
12. Płynna regulacja obrotów 
13. Zmiana kierunku obrotów – prawe – lewe 
14. Przełącznik – udar – wiercenie 

 
Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące 

 
 
 

Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wytypowanego pracownika Zamawiającego w 

zakresie eksploatacji i obsługi  w/w  urządzenia – przez nie mniej niż 2 godziny. 

Szkolenie odbędzie się w czasie  wolnym  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.    
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Załącznik nr 2 
 
 

Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 2 
Zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym z obsługi: 

MASZYN I NARZĘDZI OGRODNICZYCH 
 

Zakres przedmiotu zamówienia 
 

Lp. Nazwa pozycji 
Producent oraz 

model i/lub nazwa 
własna 

j.m. 
Ilość  

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 (=6x5) 

1 Kosiarka traktorek  szt. 1   

2 Kosiarka spalinowa  szt. 3   

3 Podkaszarka spalinowa   szt. 4   

4 Glebogryzarka spalinowa  szt. 2   

5 Odkurzacz do liści  szt. 3   

6 Wertykulator i aerator  szt. 3   

7 Siewnik uniwersalny   szt. 3   

 RAZEM xx xx xx xx  

 
Opis przedmiotu zamówienia – cechy minimalne 

 
Dopuszczalna tolerancja wymiarów oferowanych w stosunku do opisanych poniżej (o ile nie podano 
odrębnych informacji przy opisie pozycji) wynosi +/- 5%. 

 
1. Kosiarka traktorek :  

 

Traktorek samojezdny z funkcją kosiarki.  
- O pojemności min. 500 cm3 i mocy silnika min. 6,4 kW 

- Szerokość koszenia  z zakresu 105 - 117 cm, wysokość koszenia min. od 26 do 100 mm przy min. 6 -stopniowej 

regulacji. 

- boczny wyrzut trawy 

- obroty z zakresu 2500 – 2800 obrotów/mim. 

 - Hydrostatyczna skrzynia biegów. 

- Gwarancja nie krótsza niż 2 lata 

 

2. Kosiarka spalinowa z napędem:   

 
- Moc silnika 5 – 6 KM 

- Szerokość koszenia trawy  z zakresu  44 - 53 cm.  

- Centralna regulacja koszenia umożliwiająca koszenie na wysokości w przedziale co najmniej 30 - 70 mm, 

- Koła z łożyskami kulkowymi 

- Kosz o pojemności min 65 l  

- Możliwość wyboru przez użytkownika funkcji zbierania i wyrzutu bocznego 

- Gwarancja nie krótsza niż 2 lata 
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3. Podkaszarka ( kosa)  spalinowa :  

- Moc silnika min 0,6 kW 

- pojemność silnika min 21 cm³ 

- silnik dwusuwowy 

- kosa  zaopatrzona w żyłkę  

- pompa paliwowa ułatwiająca rozruch 

- gwarancja nie krótsza niż  1 rok 
 

4. Glebogryzarka spalinowa :  

 

- wyposażona w silnik o mocy min. 1,9 kW 

- Noże skonstruowane w kierunku wnętrza.  

- Szerokość robocza regulowana do  min 60 cm 

- 2 umieszczone z tyłu koła jezdne 

- gwarancja nie krótsza niż  1 rok 

 

5. Odkurzacz do liści spalinowy z funkcją dmuchawy:  

 

- silnik min 2500 W  

- prędkość powietrza min. 300 km/godz. 

- worek poj. min. 45 l,  

- co najmniej 2 funkcje: odkurzanie, dmuchanie 

- waga max 5 kg 

- gwarancja nie krótsza niż 1 rok 

 

6. Wertykulator i aerator spalinowy  do pielęgnacji trawników:  

 

- Moc silnika min 1100 W 

- noże ze stali szlachetnej 

- co najmniej 2 funkcje: wertykulacja i aeracja 

- regulacja głębokości aeratora i wertykulatora 

- pojemność kosza wertykulatora min 40 l 

- szerokość robocza z zakresu od 32 do 38 cm 

- gwarancja nie krótsza niż   1 rok 

 

7. Siewnik uniwersalny : 

Siewnik ręczny do rozsiewania nasion traw lub nawozów  

- bez napędu 

- na dwóch kołach 

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

- z trzonkiem 

- pojemność zbiornika min 10 l 

- szerokość rozsiewu – min. 45 cm 

- gwarancja nie krótsza niż  1 rok 

 
 
 

Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wytypowanego pracownika Zamawiającego w 

zakresie eksploatacji i obsługi  w/w  urządzenia – przez nie mniej niż 2 godziny. 

Szkolenie odbędzie się w czasie  wolnym  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.    
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Załącznik nr 3 

 
 

Formularz asortymentowo - cenowy – pakiet nr 3 

 
Dostawa MATERIAŁÓW SADOWNICZYCH i OGRODNICZYCH 

 
Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa pozycji  J.m. Ilość j.m  
Wielkość 
opak.*) 

Ilość 
opak.*) 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 ziemia do kwiatów  litr 600     

2 miniszklarenka szt. 6 xx xx   

3 
paletki do pikowania z 
podstawkami 

szt. 
6 

xx xx   

4 
skrzynki balkonowe z 
podstawkami dł. 60 cm. 

szt. 9 
xx xx   

5 nasiona roślin jednorocznych op. 20 xx xx   

6 nasiona trawy  kg 40     

7 nawóz ogrodniczy do kwiatów  kg 12     

8 nawóz ogrodniczy do drzew  kg 15     

9 nawóz ogrodniczy do trawy  kg 30     

10 rośliny doniczkowe - sadzonki szt. 50 xx xx   

11 krzewy ozdobne szt. 30 xx xx   

12 Katalog – drzewa i krzewy  szt. 16 xx xx   

13 Katalog - byliny  szt. 16 xx xx   

14 Katalog – róże szt. 18 xx xx   

15 RAZEM xx xx xx xx xx  

 
*) należy wypełnić tylko dla pozycji, których zapotrzebowanie określono w innych jednostkach niż 
sztuka 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia – cechy minimalne 
 

Dopuszczalna tolerancja wymiarów oferowanych w stosunku do opisanych poniżej (o ile nie podano 
odrębnych informacji przy opisie pozycji) wynosi +/- 5%. 
 
1.Ziemia do kwiatów : 

- opakowanie max. 20  litrów  

- uniwersalna 

- do uprawy roślin w pojemnikach 

- zawierająca bazową dawkę nawozu o spowolnionym działaniu 

- odpowiadająca wymaganiom różnych grup roślin 
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2. Miniszklarenka : 

 - wymiary minimum 160 x 525 mm 

-  wykonana z tworzywa sztucznego 

-  zaopatrzona w podstawkę pozwalającą na odciekanie wody 

-  pokrywa z przezroczystego tworzywa 

 

3. Paletki do pikowania z podstawkami : 

- wielodoniczki do produkcji rozsady 

- z tworzywa sztucznego 

- z podstawkami 

- średnica pojedynczej komory min 5 cm – max 8 cm 

 

4. Skrzynki balkonowe z podstawkami : 

- z tworzywa sztucznego 

- kolor terakota 

- z podstawkami 

- wymiary skrzynki minimum : 60 cm długość x 20 cm szerokość x 15,5 cm wysokość. 

 

5. Nasiona roślin jednorocznych : 

Nasiona ozdobnych roślin jednorocznych: 

- aksamitka rozpierzchła odm. o kwiatach pełnych, barwa pomarańczowa - 4 op. 

- aksamitka wąskolistna „Lulu” - 2 op. 

- lobelia przylądkowa- barwa niebieska - 2 op. 

- żeniszek meksykański – barwa fioletowa - 4 op. 

- starzec popielny - 4 op. 

- szałwia błyszcząca - 4 op. 

Sprawdzona zdolność kiełkowania na 2014 r. 

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych podanym nazwom nasion – zachowując ich gatunek i/lub 

odmianę  

 

6. Nasiona trawy : 

- mieszanka uniwersalnych traw gazonowych, 

- minimum 5 gatunków lub odmian traw w składzie 

- opakowania max. 5 kg  

- sprawdzona zdolność kiełkowania na 2014 r 

 

7.  Nawóz ogrodniczy do kwiatów: 

- nawóz granulowany 

- otoczkowany 

- o spowolnionym działaniu, uwalniający stopniowo małe dawki składników pokarmowych pod wpływem 

temperatury i wilgoci 

- skład nawozu NPK: 11+11+18 z dodatkiem mikroelementów (+ 5%). 

- opakowanie min. 300 g, max. 2 kg 

 

 8. Nawozy ogrodniczy do drzew : 

- nawóz mineralny  

- w postaci granulatu  

- zawartość NPK  

- zawierający mikroelementy 

- do nawożenia wszystkich gatunków drzew i krzewów iglastych. 
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- wielkość opakowania min. 3 kg, max 5 kg. 

 

9. Nawóz ogrodniczy do trawy: 

- uniwersalny nawóz mineralny 

- forma granulowana 

- Skład: N – 13,6 azot  P2O5 – 6,4 , K2O – 19,1; zawartość chlorków (Cl) nie więcej niż 0,4% (z tolerancją 

+ 5%).  

- zawierający mikroelementy 

- wielkość opakowania min. 5 kg, max. 10 kg. 

 

 10. Rośliny doniczkowe typu: 

Pelargonium hortorum – pelargonia rabatowa – 20 szt. 

- wysokość rośliny min. 25 cm. 

- średnica doniczki min. 12 cm. 

- rośliny dobrze rozkrzewione ( min. 3 pędy) 

- wolne od chorób i szkodników 

  

i doniczkowana ukorzeniona rozsada roślin sezonowych : 

Iresine herbstii – 10 szt. 

Coleus blumei - 10 szt. 

Begonia semperflorens – 10 szt. 

1. średnica doniczki – min 6 cm 

2. rośliny dobrze rozkrzewione ( min. 3 pędy) 

3. wolne od chorób i szkodników 

Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej podanym nazwom odmian – zachowując co najmniej wskazany 

gatunek. 

 

11.    Krzewy ozdobne typu. 

- iglaste krzewy ozdobne produkowane w pojemnikach, pojemność pojemnika min 3l: 

  sosna górska Pinus mugo var.pumilio.– odmiana karłowa 5 szt. 

- liściaste krzewy produkowane w pojemnikach, pojemność pojemnika min 2 l: 

Tawuła japońska „Gold Mound” – 10 szt. 

Tawuła japońska „Anthony Waterer” – 10 szt. 

Irga szwedzka „Coral Beauty” – 5 szt. 

Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej podanym nazwom odmian – zachowując co najmniej wskazany 

gatunek.i/lub odmianę. 

 

 12. Katalog  – drzewa i krzewy 

Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez miejscowo właściwy siedzibie wykonawcy związek, 

stowarzyszenie lub inną formę zrzeszającą szkółkarzy  - wydanie najnowsze (ostatnie). 

 

13. Katalog  – byliny 

Katalog bylin polecanych przez miejscowo właściwy siedzibie wykonawcy związek, stowarzyszenie lub 

inną formę zrzeszającą szkółkarzy  - wydanie najnowsze (ostatnie). 

 

14. Katalog  – róże 

Katalog róż polecanych przez miejscowo właściwy siedzibie wykonawcy związek, stowarzyszenie lub inną 

formę zrzeszającą szkółkarzy  - wydanie najnowsze (ostatnie). 
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Załącznik nr 4 

 
 

Formularz asortymentowo - cenowy – pakiet nr 4 

 
Dostawa MATERIAŁÓW FLORYSTYCZNYCH 

 
Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa pozycji **) J.m. Ilość j.m  
Wielkość 
opak.*) 

Ilość 
opak.*) 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 pistolety do kleju szt. 5 xx xx   

2 pianka florystyczna szt. 40 xx xx   

3 
klej termokurczliwy (min. a 26 
szt.) 

op. 
2 

xx xx   

4 drut w zwoju  g 500     

5 drut wyrobowy szt. 10 xx xx   

6 drut ozdobny  g 100     

7 wstążki ozdobne mb 100     

8 Kwiaty sztuczne szt. 36 xx xx   

9 
naczynia do kompozycji, 
ceramiczne 

szt. 
10 

xx xx   

10 naczynia do kompozycji, szklane szt. 10 xx xx   

11a akcesoria – bombki „małe” szt. 200     

11b akcesoria – bombki „duże” szt. 120     

11c akcesoria – mech op 3     

11d akcesoria – płaty brzozy op. 30     

11e akcesoria – jajeczka szt. 100     

11f akcesoria – floret mały szt. 16     

11g akcesoria – floret duży szt. 16     

11h akcesoria – kora kg 2     

11i akcesoria – lotos szt. 100     

11j akcesoria – kule z gąbki szt. 20     

11k akcesoria – naczynie „łódka” szt. 16     

11l akcesoria – świece szt. 30     

11m akcesoria – podkład do wieńców szt. 20     

11n akcesoria –stroisz sztuczny szt. 100     

 RAZEM xx Xx xx xx xx  

 
 
 

*) należy wypełnić tylko dla pozycji, których zapotrzebowanie określono w innych jednostkach niż 
sztuka 
**) dopuszczalna tolerancja wielkości opakowania + 5% 
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Opis przedmiotu zamówienia – cechy minimalne 
 

Dopuszczalna tolerancja wymiarów oferowanych w stosunku do opisanych poniżej (o ile nie podano 
odrębnych informacji przy opisie pozycji) wynosi +/- 5%. 
 

1. Pistolety do kleju na gorąco: 

- Moc : faza rozgrzewania  – 200 W (+ 5%) 

-  faza spoczynkowa –  16 W (+ 5%) 

-  faza robocza –  45 W (+ 5%) 

- napięcie zasilania : 100- 240 V bezstopniowe 

- szerokość wkładów klejowych – 11 mm (+ 5%) 

- czas rozgrzewania max 7 min 

- mechaniczne przesuwanie wkładów klejących 

- wysoka wydajność topnienia 

 

2.Pianka florystyczna ( gąbka florystyczna) do układania kwiatów. 

 – forma kostka. 

- wymiary min. 23 x 11 x 7.5 cm. 

- 20 szt. gąbki do kwiatów żywych ( barwa zielona ) 

- 20 szt. gąbki do kwiatów suchych 

 

3. Klej uniwersalny termotopliwy : 

.- przeźroczysty 

- długość laski min 20cm 

- średnica 11mm (+ 5%) 

 

4.Drut florystyczny w zwoju: 

- nawijany na szpulce lub na kołeczku 

- stalowy 

- kolor zielony 

 

5.Drut wyrobowy florystyczny cięty: 

- stalowy 

- barwa zielona 

- długość odcinków min. 40cm 

- średnica 0,8 m 

 

6.Drut florystyczny ozdobny: 
- na szpulce 

- barwa złota 

- karbowany 

- grubość: 0.35mm;  

- długość min 70 m. 

 

7.Wstążki ozdobne : 

- szerokość 4 cm 

- z satyny lub z tafty 
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- brzegi wzmocnione drucikiem 

- barwa czerwona 

- długość rolki min. 10m 

- szerokość 40mm 

 

8. Kwiaty sztuczne. 

- dobrej jakości kwiaty sztuczne, 

- tzw. wazonowe 

8a. Róże : 

- na druciku z pianki 

- w bukietach 

- długość całkowita ok. 25 cm 

- średnica kwiatu ok. 3 cm 

- ilość kwiatów w opakowaniu 12 szt. 

- barwa żółta, bordowa, kremowa, różowa po 4 opakowania, razem 16 szt. 

 

8b. Hortensja – typu Hydrangea lub równoważne 
Wysokość – 45 – 50cm 

Wys. pąka 10 cm 

Szerokość pąka 18 cm 

Barwy : zielona, brudny róż, fiolet, biała. – po 4 szt. razem 16 szt.  

 

9. Naczynia do kompozycji ceramiczne. 

- osłonka ceramiczna 

- kształt sześcianu lub walca 

- barwa bordowa , kremowa , zielona, żółta lub biała 

- wysokość min. 10 cm 

 

      10. Naczynia do kompozycji szklane: 

- z białego przeźroczystego szkła 

- kształt sześcianu lub walca 

- wysokość min 8 cm 

- szerokość min 8 cm 

 

11. Akcesoria florystyczne : 

 

A. Bombki choinkowe „małe” 
- średnica 2,3 -2,5 cm 

- barwa zielona, złota, purpurowa, czerwona, srebrna, granatowa 

 

B. Bombki choinkowe „małe” 
- średnica min 6 cm 

- barwa zielona, złota, purpurowa, czerwona, srebrna, granatowa 
 
C.  Mech dekoracyjny : 
-  zielony  
-  paczka min. 100 g/op. 
-  ok 1.5 litra 
- suszony 
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D. Płaty brzozy do zastosowań florystycznych : 
- kwadraty 10 x 10 cm 
- kolor naturalny 
- 5 szt. w opakowaniu 
 
E. Jajeczka nakrapiane do dekoracji wiosennych 
- z tworzywa sztucznego 
- imitujące naturalne jajka przepiórcze 
- długość 3,5  cm 
 - szerokość 2,5 cm 
- kolor kremowo biały 
- opakowanie min. 12 szt. 
 

F. Floret do układania kwiatów  mały: 
- plastikowa obudowa z uchwytem 

- z gąbką do kwiatów żywych 

- kształt prostokąta 

 

G. Floret do układania kwiatów  duży: 
- plastikowa obudowa z uchwytem 

- z gąbką do kwiatów żywych 

- kształt prostokąta 

 

H. Kora cynamonu : 
- do użytku florystycznego 

- cięty 

- długość 8 cm (+/- 1 cm) 

 

I. Lotos ( susz egzotyczny ) 
- barwa brązowa 

- średnica min 5 cm 

 

J. Kule z gąbki florystycznej : 
- z gąbki „suchej” 

- średnica min 9 cm 

20 szt. 

 

K. Naczynie ceramiczne „łódka” 
- do układania kompozycji roślinnych 

- długość min 32 cm. 

- barwa biała 

 

L. Świece „stroikowe” 

- długość min 28 cm 

- szerokość min. 10 mm 

- barwa, złota, czerwona lub perłowa. 

 

M. Podkład do wieńców : 

- wykonany ze słomy 

- średnica 24-28 cm 
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N. Stroisz sztuczny : 

– imitujący gałązki sosnowe 

- długość 40 cm 

- min 5 rozgałęzień na pędzie. 
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Załącznik nr 5 

 

…………………………………..                                                                                        …………………………..     
 Wykonawca (pełna nazwa, adres)                                                                                                                Data 
 
 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego 

ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin 

 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia warsztatów i pracowni 

szkolnych w ramach projektu „Już czas na staż” składam poniższą ofertę: 

1. Dane Wykonawcy*): 

nazwa….................................................................................................................................. 

siedziba…............................................................................................................................... 

adres e-mail do przekazywania korespondencji  …................................................................................. 

NIP ……………………………….. REGON ………………………………………………..….…. 

** w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców, wskazując również pełnomocnika 

 

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” za łączną cenę 

dla: 

 
 

NUMER 
PAKIETU 

 
WARTOŚĆ BRUTTO 

 

 
Termin dostawy 

 
1         

max  …………... dni  
od podpisania umowy 

2   
max  …………... dni  

od podpisania umowy 
3  

Sukcesywnie,  
do dnia 25 czerwca 2014r 

4  
Sukcesywnie,  

do dnia 25 czerwca 2014r 

 
Niniejszym:  
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne 

wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z warunkami określonymi w siwz. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
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warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy jednocześnie, iż przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na warunkach i zasadach określonych 

w dokumentacji przetargowej i umowie stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji. 

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiada wymagane 

obowiązującym prawem atesty, certyfikaty, deklaracje CE itp. 

Jednocześnie zobowiązujemy się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego stosownych atestów i certyfikatów. 

7. Akceptujemy termin płatności 30 dni. 

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej oraz podpisania umowy, cena jaką 

podaliśmy na wstępie jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu do końca realizacji dostawy.  

9. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny, 

aktualny na dzień otwarcia ofert.(art. 233 k.k.). 

10. Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale Podwykonawców, zlecając im poniższy zakres prac 

 
........................................................................................................................................ 

(zakres powierzonych części)  
           
11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego postępowania jest 

następujący:.......................................................................................................................................................................................... 
              (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę -spółki cywilne lub konsorcja) 

 
 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. formularz asortymentowo – cenowy / asortymentowy 

2. oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, 

3. oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1, 

4. oświadczenie  Wykonawcy w trybie  art. 24 ust. 2 pkt  5. 

5. pełnomocnictwo, (jeżeli dotyczy)  

6. wykaz zrealizowanych głównych dostaw wraz z poświadczeniami 

7. ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
................................, dnia............................      ...................................................... 
  
                                                                                                                                                                      (podpis Wykonawcy) 
*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 
WZÓR UMOWY – pakiet nr 1 i 2 

 
UMOWA nr ……………....... 

 
zawarta w dniu ………………….. r. w Lublinie  

pomiędzy: 

…………………………………… zarejestrowaną …………………………., zgodnie z odpisem z KRS w ……………………… pod 

numerem ………………., lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*, NIP 

…………………………., REGON …………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” – reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 

a:  

Państwowymi Szkołami Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Aleje 

Racławickie 5, 20-059 Lublin, zwanymi dalej „Zamawiającym” – reprezentowanymi przez:  

………………………………………………………… 

§ 1 

 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907, ze zm. ), na podstawie którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dostawę  

……… w ramach realizacji projektu „Już czas na staż”  zwaną dalej „przedmiotem umowy” o minimalnych 

parametrach technicznych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„siwz” stanowiącą integralną część niniejszej umowy i potwierdzonych w Ofercie Wykonawcy stanowiącą 

Załącznik nr 2 do umowy - zawierającą również ceny i warunki realizacji zamówienia. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia określony przez Wykonawcę w ofercie spełnia wszystkie 

wymogi Zamawiającego określone w SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania przedmiotem umowy, który jest  

wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie 

naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie towarem nowym (nie był przedmiotem wystaw bądź 

prezentacji), kompletnym i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia funkcji, do jakiej 

został zamówiony, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami 

eksploatacyjnymi) oraz, że charakteryzuje się wszystkimi parametrami wymienionymi w SIWZ i 

określonymi w Ofercie Wykonawcy z dn. ....................................... 
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§ 3 

1. Dostawa do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy może zostać zrealizowana w godz. 8:00 – 14:00, w 

dni od poniedziałku do piątku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Wynagrodzenie. o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy zawiera także koszt montażu  

i uruchomienia dostarczonego wyposażenia, jak również koszt przeszkolenia wytypowanego pracownika 

zgodnie z warunkami określonymi w siwz.  

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie 

zabezpieczyć towar na czas przewozu. 

5. Użyty do przewozu środek transportu będzie uwzględniać właściwości towaru i zabezpieczać jego jakość 

przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami. 

6. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, znajdująca się w Lublinie, przy ul. Al. Racławickie 5. 

Wykonawca dokona rozładunku zamówionego towaru oraz jego montażu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  

7. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczanego towaru będzie potwierdzony przez wyznaczonego pracownika 

Zamawiającego. Po odbiorze zostanie sporządzony protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy lub jej części: 

a) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) jeżeli opakowanie będzie naruszone, 

c) jeżeli dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. 

9. Nie dopuszcza się pozostawiania towaru bez opieki lub przekazywania go osobom niewyznaczonym do 

odbioru. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości pomieszczeń w trakcie i po wykonaniu prac 

mających na celu realizację przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji 

przedmiotu umowy. 

12. Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru 

oraz do odbycia instruktażu z zakresu obsługi przedmiotu umowy. 

§ 4 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia następował będzie w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w czasie jego odbioru i w sytuacji zaistnienia wad 

rodzajowych zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towaru. 

3. W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający 
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może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie towaru zgodnego z umową. Wyznaczenie 

dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych przewidzianych niniejszą umową.  

4. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez 

dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Towar nieoznakowany tzn. nieposiadający nazwy (modelu) wyrobu i/lub nazwy producenta może nie zostać 

odebrany przez Zamawiającego. 

§ 5 

1. Maksymalna wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy wynosi brutto: 

.......................................................................................... zł, (słownie:................................................................................ zł) 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Strony umowy po zakończeniu 

wszystkich prac montażowych i spełnieniu warunków związanych z przedmiotem zamówienia opisanych w 

siwz. 

3. Faktura dostarczana będzie na adres siedziby Zamawiającego, a wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 

płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze,  

4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy (która nie może być przedłożona przed odbiorem dostawy, 

zakończeniem montażu, uruchamiania i szkolenia). Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. 

5. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytą 

realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszty dostawy, koszty ubezpieczenia w czasie 

transportu, załadunku, rozładunku, montażu, instalacji, szkolenia personelu i gwarancji dostarczenia 

przedmiotu niniejszej umowy w stanie nienaruszonym do wskazanego miejsca instalacji i spełniającego 

wymagane przez Zamawiającego i deklarowane przez Wykonawcę cechy oraz obsługę serwisową w 

okresie gwarancji, na warunkach nie gorszych niż wskazane w Ofercie Wykonawcy. 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki - w wysokości 1% wartości 

brutto przedmiotu umowy,  

b) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

wartości brutto przedmiotu umowy, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5% wartości brutto 

naprawianego towaru, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, jako Zamawiający wyznaczył 
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na ich usunięcie do chwili usunięcia wad, chyba że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas 

naprawy towar zastępczy, o parametrach nie gorszych niż towar naprawiany. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy należą się 

kary umowne w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. O naliczeniu kar umownych oraz rozwiązaniu umowy Strony informacje przekazują sobie pisemnie. 

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody 

przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

6. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości określonej w 

odpowiednich przepisach, ale niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy  

do dnia odstąpienia od umowy; 

b) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca 

nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne, co potwierdza na piśmie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego; 

c) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków wyznaczonego przedstawiciela 

Zamawiającego; 

d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez 

zgody Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca – w terminie 5 dni od 

otrzymania zawiadomienia – usunie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia i wykonane przez siebie 

prace przygotowawcze do montażu towaru – pozostawiając pomieszczenie w stanie odpowiadającym 

warunkom z dnia jego udostępnienia do dostawy i montażu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okolicznościach określonych w ust.1. 

§ 8 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu w 
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formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku ze:  

1) zmianą organizacyjno-prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron; 

2) zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 

3) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia  

i niemożliwych do zapobieżenia; 

4) zmianą terminu realizacji przedmiotu zamówienia będącą wynikiem wystąpienia okoliczności 

niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy; 

5) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. 

6) zmianą nazwy produktu, numeru katalogowego przy zachowaniu parametrów minimalnych produktu, 

zmianą wielkości opakowań z przeliczeniem na odpowiednią ilość przedmiotu umowy – w sytuacji, gdy 

wystąpi przejściowy lub całkowity brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, przy 

jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 

umową, 

7) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga 

zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy. 

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności  mogące stanowić podstawę 

zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również  udokumentowane przez stronę 

wnioskującą o zmianę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  .............................................................................. gwarancji.  

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera Oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część  

niniejszej umowy. 

4. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową, naprawami 

gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, 

dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca. 

5. W przypadku niedotrzymania deklarowanego czasu usunięcia usterki przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę i nie dostarczenia sprzętu zastępczego na ten okres - Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zlecenia naprawy gwarancyjnej innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami takiej usługi. 
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§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy (swoim staraniem i na swój koszt) w 

terminie: ……………………….…. – potwierdzonego protokołem odbioru, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

umowy.  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów 

prawnych. 

§ 12 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją 

niniejszej Umowy. 

2. W razie zaistnienia sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi  

w Lublinie. 

§ 13 

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

 
Załącznikami do umowy są: 

1. Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 1 

2. Fragment oferty Wykonawcy tj. wg Załącznika nr 1/2 i nr 5 do SIWZ – załącznik nr 2; 

 

 

 Zamawiający            Wykonawca 

 

 …………………………       ……………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU  
DO UMOWY NR …..................…… Z DNIA …..…….....…… 

 
 
W dniu ………...………………………... dokonano odbioru dostawy, zrealizowanej na podstawie umowy zawartej w 
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
 
Odbioru dokonano od ................................................................................................................................... 
     (podać nazwę Wykonawcy) 
na rzecz: 

Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie  

Przedmiotem odbioru jest: 

Lp. Nazwa urządzenia Nr seryjny Nr katalogowy Ilość 

1. ......................................................................................................................................................................      

2. ......................................................................................................................................................................      

 
Strony potwierdzają dokonanie montażu przedmiotu umowy, jego uruchomienie i przeszkolenie (w 
zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego urządzenia) i potwierdzają 
możliwość przekazania towaru do użytku.  
Wraz z przedmiotem odbioru dostarczono: 

a) dokumenty gwarancyjne przedmiotu niniejszej umowy, w tym określające warunki konserwacji 
dostarczonego przedmiotu umowy;  

b) pełną instrukcję obsługi w języku polskim; 
 
Komisja stwierdza zgodność/niezgodność *) wykonania zamówienia z w/w umową. 
 

Stwierdzono następujące usterki  ...........................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia…………………………………………… . 
Odebranie dostawy jako wykonanej zgodnie z umową odbędzie się po usunięciu ww. usterek w ww. 
terminie. 
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
    Przedstawiciele Wykonawcy:     Przedstawiciele Zamawiającego: 
   1……………...….…………       1…………………....…………  

   2……………....……………      2…………………....………… 

 
…………………….……………..            ………………………………………… 
 Pieczęć Wykonawcy                              Pieczęć Zamawiającego 
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Załącznik nr 6 

WZÓR UMOWY – pakiet nr 3 i 4 
 

UMOWA nr ……………....... 
 
zawarta w dniu ………………….. r. w Lublinie  

pomiędzy: 

…………………………………… zarejestrowaną …………………………., zgodnie z odpisem z KRS w ……………………… pod 

numerem ………………., lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*, NIP 

…………………………., REGON …………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” – reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 

a:  

Państwowymi Szkołami Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Aleje 

Racławickie 5, 20-059 Lublin, zwanymi dalej „Zamawiającym” – reprezentowanymi przez:  

………………………………………………………… 

§ 1 

 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907, ze zm. ), na podstawie którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego sukcesywną dostawę  

……………….w ramach realizacji projektu „Już czas na staż”  zwaną dalej „przedmiotem umowy” o 

minimalnych parametrach technicznych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „siwz” stanowiącą integralną część niniejszej umowy i potwierdzonych w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy - zawierającą również ceny i warunki realizacji zamówienia. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia określony przez Wykonawcę w ofercie spełnia wszystkie 

wymogi Zamawiającego określone w SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania przedmiotem umowy, który jest  

wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie 

naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

§ 3 

1. Dostawa do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy może zostać zrealizowana w godz. 8:00 – 14:00, w 

dni od poniedziałku do piątku, zgodnie z zamówieniem składanym drogą elektroniczną (na adres e-

mail:……………………..) lub faxem (na nr fax………………………………………). W zamówieniu Zamawiający wskaże 

rodzaj i ilość zamawianego towaru. Wykonawca, po otrzymaniu zamówienia, każdorazowo potwierdzi 
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ten fakt drogą elektroniczną (na adres e-mail:……………………..) bądź faxem (na nr 

fax………………………………………). 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – nie później niż 3-go dnia roboczego po otrzymaniu 

zamówienia częściowego. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Dostawy odbywać się będą nie częściej niż jeden raz w tygodniu, przez cały 

okres trwania umowy, według własnego zapotrzebowania Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie 

zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dodatkowo Wykonawca zapewnia iż: 

a) towar będący przedmiotem dostawy będzie odpowiedniej jakości handlowej, zgodny z obowiązującymi 

atestami i normami europejskimi. Na żądanie Zamawiającego - Wykonawca w ciągu 7 dni dostarczy 

dokumenty potwierdzające właściwości zaoferowanych produktów; 

b) towar będący przedmiotem dostawy będzie pierwszego gatunku; 

c) towar będący przedmiotem dostawy będzie dostarczany Zamawiającemu w opakowaniach 

zabezpieczających jakość handlową dostarczonych towarów i odpowiadających warunkom transportu, 

odbioru i przechowywania; 

4. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, znajdująca się w Lublinie, przy ul. Aleje Racławickie 5. 

Wykonawca dokona rozładunku zamówionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

6. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczanego towaru będzie potwierdzony przez wyznaczonego pracownika 

Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy lub jej części: 

a) jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) jeżeli opakowanie będzie naruszone, 

c) jeżeli dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. 

8. Nie dopuszcza się pozostawiania towaru bez opieki lub przekazywania go osobom niewyznaczonym do 

odbioru. 

9. Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru. 

§ 4 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia następował będzie w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w czasie jego odbioru i w sytuacji zaistnienia wad 

rodzajowych zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towaru. 

3. W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie towaru zgodnego z umową. Wyznaczenie 

dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych przewidzianych niniejszą umową.  
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4. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez 

dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie, Wykonawca uzupełni nie później niż następnego dnia roboczego od 

chwili zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego drogą faksową lub poprzez pocztę elektroniczną.  

6. Termin na złożenie przez Zamawiającego reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotu 

zamówienia. 

7. W przypadku stwierdzonych wad jakościowych lub w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia 

innego niż stanowiący przedmiot umowy - Zamawiający informuje Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, 

wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar i uruchomi postępowanie reklamacyjne. Po 

stwierdzeniu zasadności reklamacji (w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze) Wykonawca zobowiązany 

jest dokonać wymiany towaru na wolny od wad, na własny koszt, w terminie 2 dni od daty potwierdzenia 

zasadności reklamacji. 

8. Koszty sprawdzenia zasadności reklamacji ponosi Wykonawca. 

9. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć w wyznaczonym terminie produktu stanowiącego 

przedmiot zamówienia, Zamawiający ma prawo do nabycia towaru poza obowiązującą umową i obciążenia 

kosztami takiego zakupu interwencyjnego - Wykonawcę. 

§ 5 

1. Maksymalna wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy wynosi: 

.......................................................................................... zł, (słownie:................................................................................ zł) 

2. Podstawą zapłaty za dostarczone produkty będzie faktura. 

3. Faktura dostarczana będzie na adres siedziby Zamawiającego, a wynagrodzenie płatne będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze, wystawionej po każdorazowej dostawie. 

4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury częściowej za zrealizowanie przedmiotu umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli 

obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie 

następujących kar umownych: 

a) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną  

w wysokości 1% wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 0,5% wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczony 

po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w następujących przypadkach: 
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1) Zamawiający, jeśli: 

a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 

naprawczego w stosunku do Wykonawcy bądź też zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, 

b) trzykrotnie powtórzą się uchybienia w dostawach dotyczące np. jakości produktów, braku 

zamawianego asortymentu, warunków ich transportu czy nieterminowości dostaw, co będzie 

potwierdzone pisemnymi reklamacjami. 

2) Wykonawca – w przypadku gdy Zamawiający zalega z płatnościami powyżej 15 dni ponad termin 

określony w § 5 ust.4. 

3. W przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz pkt. 2), Strony zobowiązują się do wcześniejszego 

wezwania do zaniechania naruszeń, a po upływie wyznaczonego terminu, mają prawo do rozwiązania 

umowy, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy należą się 

kary umowne w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, natomiast w przypadku rozwiązania 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiającemu należą się kary umowne w 

wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. O naliczeniu kar umownych oraz rozwiązaniu umowy Strony informacje przekazują sobie pisemnie. 

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody 

przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

8. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości określonej w 

odpowiednich przepisach, ale niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy  

do dnia odstąpienia od umowy; 

b) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca 

nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne, co potwierdza na piśmie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego; 

c) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków wyznaczonego przedstawiciela 

Zamawiającego; 
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d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez 

zgody Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca – w terminie 5 dni od 

otrzymania zawiadomienia – usunie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okolicznościach określonych w ust.1. 

§ 8 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku ze:  

a) zmianą organizacyjno-prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron; 

b) zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 

c) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia  

i niemożliwych do zapobieżenia; 

d) zmianą terminu realizacji przedmiotu zamówienia będącą wynikiem wystąpienia okoliczności 

niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy; 

e) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy, 

f) zmianą wielkości opakowań z przeliczeniem na odpowiednią ilość przedmiotu umowy, 

g) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga 

zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy. 

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności  mogące stanowić podstawę 

zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również  udokumentowane przez stronę 

wnioskującą o zmianę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy. 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy (swoim staraniem i na swój koszt) 

sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 25 czerwca 2014r.  

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów 

prawnych. 

§ 11 
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1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją 

niniejszej Umowy. 

2. W razie zaistnienia sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi  

w Lublinie. 

§ 12 

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

Załączniki do umowy: 

1. Fragment oferty Wykonawcy tj. wg Załącznika nr 3/4 i nr 5 do SIWZ – załącznik nr 1; 

 

 Zamawiający            Wykonawca 

 

 …………………………       ……………………… 
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Załącznik nr 8 
 
 

Oświadczenie 
Składającego  ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Dostawa w ramach realizacji projektu „Już czas na staż”  
Ja/my, niżej podpisany/i 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam/y, iż wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dotyczące: 

1. posiadania  uprawnień do wykonywania  określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają  obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
…………………………………….. 
           (miejscowość i data)  
 
                                                                     ……………………………………………… 
                                                                                   podpis osoby uprawnionej 
                                                                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 9 

 
Oświadczenie 

Składającego  ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Dostawa w ramach realizacji projektu „Już czas na staż”  

 
Ja/my, niżej podpisany/i 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam/y, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
…………………………………….. 
           (miejscowość i data)  
 
                                                                     ……………………………………………… 
                                                                                   podpis osoby uprawnionej 
                                                                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 10 
 

 

…………………………………. 
         (pieczęć wykonawcy) 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
Składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Dostawa w ramach realizacji projektu „Już czas na staż” 
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013r. poz. 907, ze zm.) 

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 

50 poz. 331 z późn. zm.) 

L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
1   
2   
3   
…   
 
      ………………………………. 
       (miejscowość, data)                                                    ………………………………………….. 
                                                                                            podpis osoby uprawnionej do  
                                                                                            reprezentowania wykonawcy 
 

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm. ) 

  
                  ………………………………. 

 (miejscowość, data)     ………………………………………... 
                                                                                  podpis osoby uprawnionej do  
                                                                                  reprezentowania wykonawcy 

*-należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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Załącznik nr 11 
OPIS WARUNKÓW GWARANCJI 

wzór tabeli – dotyczy wyłącznie pakietu nr 1 i nr 2 

Parametry Informacje Wykonawcy 

Długość okresu gwarancji (w miesiącach od daty 

podpisania protokołu odbioru)*) 

xxx 

Nr zad. Asortyment xxx 

1 

Agregat tynkarski - uniwersalny   

Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych  

Agregat malarski  

Betoniarka wolnospadowa   

Wysokoobrotowa wkrętarka do płyt gipsowo-
kartonowych 

 

Rusztowanie przestawno-jezdne  

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa  

Młot udarowo - obrotowy  

Przecinarka do cięcia kamienia i glazury -stołowa   

Pilarka ukośnica  

Zagęszczarka płytowa spalinowa  

Gilotyna do kostki brukowej  

Chwytak do krawężników i bloczków  

Gwinownica mechaniczna  

Gwintownice ręczne   

Pompa do prób szczelności  

Elektryczna czyszczarka do rur  

Zestaw palników do lutowania  

Wiertarka udarowa  

2 

Kosiarka traktorek  

Kosiarka spalinowa  

Podkaszarka spalinowa   

Glebogryzarka spalinowa  

Odkurzacz do liści  

Wertykulator i aerator  

Siewnik uniwersalny   

INNE xxx 

ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji 

uprawniających do wymiany tego elementu lub urządzenia 

na nowe – maksymalnie 3  
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Długość czasu naprawy skutkująca wstawieniem sprzętu 

zamiennego (o parametrach nie gorszych niż serwisowane) 

na okres pozostawania urządzenia w naprawie (w dniach)  

 

czas usunięcia awarii / usterki (w godzinach) po jej 

zgłoszeniu – w siedzibie Zamawiającego, max. 24 godz. w dni 

robocze 

 

okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po 

naprawie – minimum 12 m-cy 

 

ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny utraty gwarancji 

- wymienić 

 

 nazwa, adres, kontakt telefoniczny, faksowy oraz mailowy do 

podmiotu  (podmiotów) świadczącego usługi gwarancyjne, 

dla którego wyżej określono warunki serwisu 

 

 

 

 

 

 
 
*) jeżeli nie wskazano inaczej przy opisie cech minimalnych poszczególnych asortymentów – 
wymaga się gwarancji nie krótszej niż 18 m-cy 
 
 
                  ………………………………. 

 (miejscowość, data)     …………….………………………………... 
                                                                                  podpis osoby uprawnionej do  

reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 12 
 
………………………………………………………                                                                       ……………………………………… 
        Wykonawca (pełna nazwa, adres)                                                                                            Data 

 
Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. 

 

L.p. Przedmiot dostawy *) 
Data 

wykonania 
Odbiorca 

Wartość brutto realizowana 
przez wykonawcę 

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

*  należy wskazać  zakres wykonywanej dostawy w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie wiedzy i doświadczenia wskazanego w SIWZ 

 
Załączam również poświadczenia, wskazujące czy w/w dostawy zostały wykonane należycie. 
 
 

........................................................ 
podpis osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy 
 


