
Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi wewnętrznej dł. ok 70 m

i szerokości 3 m na terenie ROD.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wybranie ziemi na głębokość 20-25 cm. Na całej długości drogi
2. Wysypanie warstwy kruszywa z betonu lub cegły na głębokość 5-10 cm.
3. Wysypanie warstwy kruszywa kamiennego  na głębokość 5-10 cm.
4. Położenie nawierzchni przeznaczonej dla ruchu kołowego
5. Utwardzenie powyższej nawierzchni.

3. Materiały budowlane powinny posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność
z postanowieniami odpowiednich norm.

4. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1) ustalenie terminu transportów ww. materiałów w porozumieniu z Zamawiającym;
2) zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ofercie cenowej podał cenę łączną
zadania objętego zamówieniem. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty dodatkowe
związane z jego realizacją, wszelkie inne koszty związane z należytym wykonaniem
zobowiązań określonych w zaproszeniu, a bez których prawidłowe wykonanie
zadania jest niemożliwe. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami
mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Cena musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do terminowego, prawidłowego i całkowitego zrealizowania zamówienia.

6. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego,
stwierdzającego jakość wykonanych robót i przekazaniu Zamawiającemu
stosownych deklaracji zgodności i certyfikatów na dostarczony materiał.

7. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą końcową, po odbiorze
końcowym zadania.

8. Płatność nastąpi do 14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej i doręczonej
faktury do siedziby Zamawiającego.

9. Zamawiający przewiduje w zapisach umowy w szczególności następujące kary:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Umowy,
b) za niedotrzymanie terminu umowy - w wysokości 0,5% brutto wynagrodzenia
umownego, za każdy dzień zwłoki,
c) za nieusunięcie w terminie wad ujawnionych przy odbiorze końcowym albo
w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, za każdy
dzień zwłoki.
2) Odstąpienie od umowy nie eliminuje obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar
za niedotrzymanie terminu umowy.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Umowy.



4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
5) Strony ustalają, iż kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
6) Wykonawca wyrazi zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.
7) Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie.
8) Maksymalna łączna suma naliczanych kar umownych nie może być wyższa 25%
wynagrodzenia umownego brutto.

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
11. Okres gwarancji jakości: minimum 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania.

Wady fizyczne przedmiotu zamówienia muszą zostać usunięte przez Wykonawcę
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż
w ciągu 14 dni. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie, niezwłocznie
po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż 7 dni od jej ujawnienia lub powzięcia
o niej wiadomości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona
wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie, Zamawiający
ma prawo dokonać wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli w wykonaniu
obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad
termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady
te stosuje się odpowiednio. Dokonanie wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie.
Wykonawca może dokonać usunięcia wady w Przedmiocie Umowy przez osoby
trzecie lub za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.



Załącznik nr 2



Załącznik nr 3
Zamawiający: ROD “Zielone Tarasy”

FORMULARZ OFERTY
“Utwardzenie drogi wewnętrznej dł. ok 70 m i szerokości 3 m na terenie ROD”

Nazwa i adres WYKONAWCY:

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

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

Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym:

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

numer telefonu: ………………………………………………………………………………………..

e-mail:........................................................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składam
niniejszą ofertę.

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:

w cenie brutto ………………………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Wykonawca zapoznał się z zaproszeniem do złożenia oferty oraz uzyskał konieczne
informacje do przygotowania oferty; zobowiązuje się spełnić określone w ww. dokumentach
wymagania i żądania Zamawiającego.

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

………………, dnia ……………………

…………………………………………………….
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)


