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Miejsce i data 
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

FORMULARZ OFERTY  
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Osoba uprawniona do kontaktów w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy:  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

1. Oferujemy dostawę i montaż bąbla basenowego w Parku Wodnym Aquadrom  
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zgodnie z wymogami SIWZ za cenę brutto 

 

1 

Cena netto zł 

Stawka VAT  % 

Podatek VAT zł 

Cena brutto zł 

2 
Termin wykonania  
(liczba dni od dnia zawarcia umowy) 

 

3 
Okres gwarancji na wykonane prace  
(minimum 3  lata – należy wskazać zgodnie z pkt 2 lit. b rozdz.XXII SIWZ) 

…………………..…………lata/lat 

Słownie cena brutto: 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Miejsce i data 
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 
 

2. Niniejszym oświadczam/my, że: 

 zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

 zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru 
umowy i przyjmujemy go bez zastrzeżeń; 

 oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia 
opisanym w SIWZ, 

 jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania 
ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

 deklarujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty w 
formie ______________ . 

3. Niżej podaną część zamówienia, wykonywać będą w naszym imieniu 
podwykonawcy: 

 

Część/zakres zamówienia Podwykonawca 

  

  

  

 
 

4. Oferta została złożona na  …..  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 
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           ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 
24 UST. 1 USTAWY 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Dostawę i montaż bąbla basenowego w Parku Wodnym 
 Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

 
Oświadczam/y, że 

 

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w oparciu  

o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Miejsce i data 
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO 
KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Dostawę i montaż bąbla basenowego w Parku Wodnym 
 Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

 

 

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
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Miejsce i data 
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Dostawę i montaż bąbla basenowego w Parku Wodnym 
Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

 

 
przedkładam/y następujący wykaz wykonanych dostaw, w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia: 

 
 

LP. PRZEDMIOT DOSTAWY  

DATA 

WYKONANIA 

(początek  

i koniec 

dd/mm/rr) 

WARTOŚĆ BRUTTO 

PRZEDMIOTU DOSTAWY 

(w zł) 

NAZWA I ADRES 

PODMIOTU NA 

RZECZ KTÓREGO 

DOSTAWA BYŁA 

WYKONYWANA 
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Miejsce i data 
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Dostawę i montaż bąbla basenowego w Parku Wodnym 
 Aquadrom Sp. z o.o.  w Rudzie Śląskiej 

oświadczam/y, że: 

 
- należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. 2015.184 j.t. ze zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej*: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

lub 
 
- nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 j.t. ze zm.)*: 
 

* niepotrzebne skreślić  
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

Dostawa i montaż bąbla basenowego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bąbla basenowego wraz z niezbędnym osprzętem w basenie 

rekreacyjnym Parku Wodnego Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 

Wymiary istniejącej powłoki: 

średnica  12,50 m 

wysokość    2,33 m 

ZAKRES PRAC: 

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż bąbla basenowego wraz z osprzętem, w szczególności: 

 demontaż istniejącej powłoki wraz z osprzętem, w szczególności: grzyb, ławka, listwy mocujące; zabezpie-

czenie miejsc po demontażu istniejących listew mocujących, 

 montaż nowej powłoki (PVC) kolor niebieski (kod koloru: NCS-S4550-R89B lub równoważny) – 1 szt.  

 montaż listew mocujących wykonanych ze anodowanych profili aluminiowych – ok. 24 szt.,  

 montaż dodatkowych listew PE wspierających główne listwy mocujące – ok. 24  szt.,  

 montaż nowego grzyba wodnego (średnica ok. Ø1,7m, wys. ok. 0,4m, kolor NIEBIESKI) – 1  szt.,  

 montaż nowej ławki o średnicy Ø1,2m; pokrytej powłoką poliuretanową – 1 szt. 

 montaż górnego fartucha zabezpieczającego słup, wykonanego z poliuretanu – 1 szt. (wraz z dostawą  

2 szt. zapasowych),  

 montaż nowych lin do wspinania w kolorze niebieskim wyposażonych w białe osłony z tworzywa 

sztucznego zabezpieczające końcówki lin w części ich mocowania pod wodą,  

 montaż prętów z włókna szklanego do zamocowania powłoki balonu w listwach montażowych – ok. 25szt, 

 dostawa i montaż elementów złącznych wykonanymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (A4), śruby, 

kołki, itp., 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca musi dostosować wymieniane elementy atrakcji do istniejących, tj. kolumna ze stali nierdzewnej, 

kompresor powietrza, automatyka sterowania, nie wchodzących w zakres zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza montaż powłoki o innych wymiarach niż wskazane powyżej, przy zachowaniu 
warunków bezpiecznego użytkowania atrakcji w basenie. 
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi: 
średnia   +/- 0,5 m 
wysokość +/- 0,5 m  

Wszystkie konieczne przeróbki są po stronie Wykonawcy. 

OPIS POWŁOKI: 

Powłoka winna być  wykonana ze specjalnego materiału PVC zapewniającego wytrzymałość mechaniczną oraz 

pokryta dodatkową powłoką zabezpieczającą przed negatywnym oddziaływaniem promieni UV. Powłoka 

montowana do dna niecki basenowej przy pomocy listew wykonanych ze specjalnych anodowanych profili 

aluminiowych, posiadających zaciskowe kanały montażowe do mocowania powłoki balonu do dna niecki.  

Dolna część powłoki powinna być wyposażona na całym obwodzie w pochwy montażowe (jedna trwale 

użytkowana + minimum jedna zapasowa na wypadek uszkodzenia pierwszej), do których wsuwa się pręty 

montażowe z włókna szklanego.  

Nowa powłoka musi posiadać deklarację zgodności z wymaganiami normy EN 1069-1 oraz EN 1176 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

WYMAGANIA REALIZACYJNE: 

1. Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunki panującymi w obiekcie oraz dokonanie oględzin istniejącej 

atrakcji Mokry Babel. 

2. Wykonawca w celu realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania: 

2.1 dokumentacji technicznej  i jej uzgodnienia z Zamawiającym, 

2.2 przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 

2.3 przedłożenie Zamawiającemu materiałów  do zatwierdzenia , 

2.4 dostawy urządzeń zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją materiałową, 

2.5 montażu urządzeń, 

2.6 dokumentacji powykonawczej. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

3.1. stosować do wykonania zamówienia materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2016.290 t.j. 

ze zm.), z odpowiednimi atestami lub certyfikatami oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004  

o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 883 z późn. zm.). 

3.2. używać materiały i urządzenia nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość 

prac i czynności będących przedmiotem umowy a także bezpieczeństwo prowadzenia robót 

budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego, 

3.3. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, 

3.4. utrzymywanie na terenie prowadzonych prac porządku oraz przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. 

GWARANCJA I TERMIN REALIZACJI: 

1. Zamawiający wymaga min. 3  letniego okresu gwarancji. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi  

za wady. 

2. Termin realizacji wynosi: 60 dni od dnia zawarcia umowy. 
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UMOWA nr /_______/ 
 

zawarta dnia ______________ w Rudzie Śląskiej pomiędzy: 

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 94A, 41-706 Ruda Śląska, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252866, NIP 6412369031 , REGON 240309504, kapitał 
zakładowy 39 458 900,00 zł, reprezentowaną przez: 
 Bartłomieja Jarochę – Prezesa Zarządu 
 Martę Malik  - Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  

_______________________________________________________________z siedzibą w ______________ 
wpisanym do _______________________________________________ pod numerem _____________, NIP 
_____________, REGON ______________, które reprezentują: 

 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …...........  w trybie przetargu  
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta 
umowa o następującej treści : 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż mokrego bąbla basenowego  
w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zwanego w dalszej części Umowy – „Urządzeniem”. 

2. Zakres Umowy obejmuje  czynności opisane w SIWZ, w tym w szczególności: 
a) wykonanie dokumentacji technicznej  i jej uzgodnienie z Zamawiającym, 
b) demontaż istniejącej powłoki wraz z osprzętem, w szczególności: grzyb, ławka, listwy mocujące, 

zabezpieczenie miejsc po demontażu istniejących listew mocujących, 
c) montaż nowej powłoki (PVC) kolor niebieski (kod koloru: NCS-S4550-R89B) – 1 szt., 
d) montaż listew mocujących wykonanych ze specjalnych anodowanych profili aluminiowych – 24 szt., 
e) montaż dodatkowych listew PE wspierających główne listwy mocujące – 24 szt.,  
f) montaż nowego grzyba wodnego (średnica Ø1,7m, wys. 0,4m, kolor NIEBIESKI) – 1 szt., 
g) montaż nowej ławki o średnicy Ø1,2m; pokrytej powłoką poliuretanową – 1 szt., 
h) montaż górnego fartucha zabezpieczającego słup, wykonanego z poliuretanu – 1 szt. (wraz z dostawą  

2 szt. zapasowych),  
i) montaż nowych lin do wspinania w kolorze niebieskim wyposażonymi w białe osłony z tworzywa 

sztucznego zabezpieczające końcówki lin w części ich mocowania pod wodą,  
j) pręty z włókna szklanego do zamocowania powłoki balonu w listwach montażowych – 25 szt., 
k) dostawa i montaż elementów złącznych wykonanymi ze stali nierdzewnej (A4), śruby, kołki, itp., 
l) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Szczegółowy zakres prac i czynności związanych z dostawą i montażem Urządzenia zawiera SIWZ wraz  
z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiąca,   Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Oferta Wykonawcy  stanowi integralną część Umowy (Załącznik nr 2 do Umowy).  
5. Na wypadek konieczności uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwoleń, zezwoleń, decyzji, wykonania 

obowiązków informacyjnych, względnie dokonania odpowiednich zgłoszeń w związku z realizacją niniejszej 
Umowy, wszelkich czynności w tym zakresie dokona Wykonawca na własny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich 

opłat i kar związanych z realizacją  obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy poniesie 
Wykonawca. 

6. Wykonawca oświadcza, że:  
a)   zapoznał się z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej SIWZ) – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy,   w sposób rzetelny (tj. zweryfikował jej 
kompletność, wystarczalność i prawidłowość), który pozwala realizować przedmiot Umowy zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i nie wnosi do nich zastrzeżeń ani żadnych uwag,  
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b)  dokumentacja, o której mowa powyżej, w pełni nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy,  

c)  posiada odpowiednie przygotowanie techniczne, ekonomiczne, zasoby personalne  oraz ma dostęp do 
niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac i czynności objętych niniejszą Umową, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

d)  właściwie ocenił wszelkie warunki dla wykonania prac i czynności związanych dostawą i montażem 
Urządzenia objętych niniejszą Umową i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy 
wszelkich obowiązków spoczywających na nim i wynikających z niniejszej Umowy i przepisów prawa oraz 
aktów administracyjnych, a także wszelkich prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy również 
tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji prac objętych Umową, a które posiadający 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie SIWZ, 
obowiązujących przepisów prawa, jak również wiedzy i doświadczenia. 

8. Wykonawca  oświadcza, że: 
a)  nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie oraz wedle najlepszej jego wiedzy nie zagraża mu żadne 

postępowanie, likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność Wykonawcy  do 
wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub ważność i wykonalność (skuteczność) 
niniejszej Umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania 
Zamawiającego  o wszczęciu takiego postępowania. 

b)  nie dopuścił się naruszenia przepisów żadnej ustawy, rozporządzenia, orzeczenia sądu ani decyzji 
organów administracji państwowej w Polsce, ani w żadnym innym kraju, które to naruszenia mają lub 
mogłyby mieć negatywny wpływ na zawarcie lub wykonanie Umowy. 

c)  nie istnieją żadne roszczenia, z których wynika, iż działalność Wykonawcy  narusza znaki towarowe, 
wzory użytkowe, patenty należące do polskich lub zagranicznych osób trzecich, know-how, tajemnicę 
przedsiębiorstwa i żadne pisemne roszczenia nie zostały zgłoszone, ani nie istnieje zagrożenie zgłoszenia 
takich roszczeń,  

d)  wszelkie informacje udzielone przez Wykonawcę  względnie przez osoby, którymi Wykonawca  się 
posługiwał w związku z przygotowaniem, podpisaniem i wykonaniem Umowy były w momencie ich 
udzielania i są kompletne i dokładne we wszystkich aspektach; nie istnieją też żadne fakty ani 
okoliczności, które czyniłyby te informacje nieprawdziwymi, niedokładnymi lub mylącymi w 
jakichkolwiek sposób. 

§ 2 
TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 
a) termin rozpoczęcia :  z dniem zawarcia umowy, 
b) termin zakończenia : ….... dni od dnia zawarcia umowy. 

 
2. Za termin wykonania całości przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania bez uwag,  protokołu odbioru 

końcowego prac i czynności składających się na przedmiot Umowy. 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: 
1. Zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wiedzą technicznej, obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zgodnie z dokumentacją,  o której mowa w § 1 umowy i na warunkach określonych 
w   niniejszej Umowie; 

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż wszelkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania prac  
i czynności objętych Umową będą dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami 
wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, takimi jak w szczególności: deklaracje zgodności 
producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty dopuszczenia do użytku lub obrotu, 
atesty. Wszelkie takie urządzenia i materiały winny być w pełni zgodne z przepisami prawa, licencjami, 
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Wszelkie urządzenia winny być 
dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji; 

3. W ramach wykonywanych prac związanych z montażem Urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia koniecznych pomiarów, sprawdzeń, prób;  
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4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpożarowej (ppoż.) podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie realizacji przedmiotu Umowy, stosownie do obowiązujących 
przepisów prawa; 

5. Do obowiązków Wykonawcy w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy należy również: 
a) protokolarne przejęcie placu montażu urządzenia. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego do 

chwili wykonania całości przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany 
plac montażu urządzenia  oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim, 

b) przygotowanie i zagospodarowanie placu montażu do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia prac  
i czynności związanych z montażem Urządzenia, w tym zabezpieczenie przed dostępem osób 
nieuprawnionych, zorganizowanie zaplecza oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów bhp i ppoż., 

c) zabezpieczenie, zbieranie i usuwanie z terenu prac odpadów, które powstaną w trakcie wykonywania 
zamówienia  - w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wykonawca poniesie koszty ww. zbierania i 
usuwania odpadów i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające ich 
unieszkodliwienie. 

d) uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu przełączeń i prac związanych ze zmianami miejsc zasilania 
instalacji i sieci, mającymi miejsce podczas wykonywania umowy, w tym prób technicznych montażowych 
oraz rozruchu technologicznego Urządzenia. 

6. Wykonawca jak również Podwykonawca/y zobowiązani są do posiadania polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jak również Podwykonawca/y są w okresie realizacji 
umowy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Przygotować nieckę basenową do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 19 września 2016 r. 
2. Wprowadzić Wykonawcę na przygotowany plac montażu protokołem przekazania, 
3. Zwołać Komisję odbioru i wyznaczyć termin odbioru robót, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez 
Wykonawcę gotowości przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
4. Odebrać od Wykonawcy prawidłowo zrealizowane prace zgodnie z umową, protokołem odbioru  
i wypłacić wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 
 

§ 5 
WARUNKI ODBIORU 

1. Zamawiający zwoła Komisję odbioru robót, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 1 dnia od 
daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. 

2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do 
czasu usunięcia tych wad.  

3. Odbiór końcowy będzie dokonywany w formie protokołu przy udziale Komisji, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 4 umowy.  
4. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu  między innymi następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
c) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami, 
d) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu montażu. 

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości _____________________________ netto zł (słownie: __________________zł)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie prace i czynności wymagane dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 

3. Do kwoty wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. 
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4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji Umowy i Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia. 

5. Zamawiający będzie regulował należność na podstawie faktury Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy 
w niej wskazany w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem formalnym, 
merytorycznym i rachunkowym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany, bez uwag,  przez przedstawicieli Stron protokół 
odbioru, o którym mowa odpowiednio w § 6. 

§ 7 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na placu montażu jest: 
Koordynator _______________________, kom. _______________________ tel./fax _____________________ 
email __________________________ 

2. Przedstawicielem Zamawiającego na placu montażu jest: 
Kierownik Działu Technicznego _______________________, kom. _______________________  
tel./fax _____________________ email _________________________ 

3. Zmiana osób nadzorujących ze strony Zamawiającego może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy. 

4. Ww. osoby są uprawnione do odbioru przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 
za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcia wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

d) za niezapłacenie wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 6 st. 1 niniejszej umowy, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace 
i/lub czynności objęte niniejszą Umowa, lub projektu jej zmian, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto  
o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 

h) za nieprzystąpienie do odbioru robót w terminie określonym w paragrafie 6 ust. 1 niniejszej umowy w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

i) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

2. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z faktur. 
3. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
§ 9 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …...... miesięcy na przedmiot Umowy, licząc  
od daty odbioru i przekazania do użytkowania Zamawiającemu.  

2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.  
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, bez uwag.  



Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska 
Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż bąbla basenowego w Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

Nr zamówienia:  ZP.5/16  ZAŁĄCZNIK NR 7  

5 | S t r o n a  
 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 1, jeżeli 
ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 

5. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w 
terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady za pośrednictwem wiadomości email 
na adres  email Wykonawcy: …................. Zgłoszenie dodatkowo zostanie przesłane listem poleconym.  

6. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych (wymiana powłoki bąbla na nową 
wolną od wad), termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

7. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 
9. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa 

zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunieje 
nieskutecznie, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wady. 
 

§ 10 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto tj. 
____________ zł (słownie: ___________________________ złotych), w formie ____________________, 
najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

2. Strony postanawiają, że 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnego z Umową wykonania 
przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym i uznania przez Zamawiającego 
należytego wykonania. 

3. Strony postanawiają, że 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady i zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a) gdy Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z umową lub uwagami Zamawiającego,  

a w szczególności, gdy niewłaściwa jakość dostaw i sposób prowadzenia prac powodują wady, bądź straty 
finansowe Zamawiającego, 

b) w przypadku gdy występuje zagrożenie nie dotrzymania  przez Wykonawcę umownego terminu lub jakości 
wykonania przedmiotu Umowy, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, 
a) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni wykonać na swój koszt zabezpieczenia przedmiotu umowy 

na okoliczność przerwania prac lub czynności, 
b) Zamawiający może wedle własnego wyboru: 

aa) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je we własnym 
zakresie, 

bb) wykonać we własnym zakresie (siłami innego wykonawcy) roboty niezbędne dla dokończenia robót  
i likwidacji szkód spowodowanych przez Wykonawcę niniejszej umowy i w obu przypadkach obciążyć 
kosztami Wykonawcę, niezależnie od kar umownych; 

W obu przypadkach nastąpi sporządzenie protokołu ze stopnia zaawansowania poszczególnych  prac   
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub nie uczestniczenia w pracach 
inwentaryzacyjnych Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w terminie 10 dni 
od powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
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umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Wszelkie zmiany od ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 
nieważności oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 KC). 
5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strona kieruje swoje roszczenia do 

drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 
6. W razie odmowy uznania roszczeń lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa 

wyżej, druga strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową. 
7. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

jeden dla Zamawiającego. 
9. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – SIWZ wraz Opisem  Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:     
 


