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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

na zadanie 

 

„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

 

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro         

i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz. 1986)- 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie 

NIP 881-10-37-024, Regon 890718136 

Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374 

 Fax. (74) 8 126 126 

 www.miedzylesie.pl; urzad@miedzylesie.pl 

 godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15; wtorek 8.00-16.00  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986) 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986) zwana 

dalej „Ustawą” 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1692). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:   

  

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

Otwarte Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w 

Domaszkowie” (warianty rozszerzone), z podziałem na części: 

Część 1 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

OSA 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu. 

Część 2 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

OSA 2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie. 

  

1.2. Projekt dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej (FRKF) w ramach PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY 

SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTE 

STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2018. 

1.3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SIWZ. W załączniku nr 

14 do SIWZ dla celów poglądowych oraz pomocniczych przedstawiono wyposażenie siłowni 

plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu. 

1.4. Obowiązki Wykonawcy: 

a) wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych 

protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego ewentualnego zarządcę - 

mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia; 

http://www.miedzylesie.pl/
mailto:urzad@miedzylesie.pl
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b) okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia – minimum 36 miesięcy, liczone od 

dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

c) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: 

- organizacja placu budowy i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu 

zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, 

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, zagospodarowania lub usunięciem 

powstałych odpadów zgodnie z wymogami prawa, 

- pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych,  

- pokrycie wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, 

- pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych. 

1.5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

a) Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót objętych 

przedmiotem zamówienia, czyli tzw. Pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika 

budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w 

stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

dotyczy w szczególności pracowników wykonujących bezpośrednio czynności związane z 

wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. 

b) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą 

zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi 

czynności ,o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie punktem c) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować 

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 

osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, 

umową cywilnoprawną. 

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 

dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 

zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. 
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Powyższy wymóg określony w punkcie 1.5. dotyczy również podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 

Uwaga: 

Jeżeli jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie 

materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane 

przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń 

zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie  

przykładowymi  nazwami  producenta  ma  jedynie  na  celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie 

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy 

przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy. Zamieszczony wraz z SIWZ 

przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców i nie stanowi podstawy 

do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności 

pomiędzy przedmiarem a dokumentacją wchodzącą w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu wykonania robót nie przewidzianych w 

przedmiarze. 

 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV. 

CPV 45.00.00.00-7 roboty budowlane 

CPV 45.11.10.00-8 roboty ziemne 

CPV 45.11.27.23-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

CPV 45.22.38.00-4 roboty w zakresie obiektów sportowych 

CPV 45.23.62.10-5 wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

CPV 45.11.27.10-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

7. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania 

przetargowego ponosi Wykonawca. 

8. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia postępowania w formie procedury 

odwróconej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 

realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia ustala się na: do 20.05.2019 r. 

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone 

niniejszą SIWZ, treścią ogłoszenia i ustawą Pzp. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w niżej 

wymienionych wymaganiach obowiązuje w pierwszej kolejności ustawa PZP i akty wykonawcze.  

  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:  

1.1  nie podlegają wykluczeniu, 

1.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu:   

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika 

to z odrębnych przepisów -  Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym 

zakresie. 

2.2.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 

wymagań w tym zakresie. 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca: 

- posiada doświadczenie, polegające na wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej 

polegającej na wykonaniu robót budowlanych wraz z montażem urządzeń siłowni 

zewnętrznej i urządzeń sprawnościowych/urządzeń placu zabaw o wartości minimum 

50.000,00 zł brutto.  

- przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania  

zamówienia,  tj.:  kierownikiem  robót/budowy posiadającym uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej uprawniające do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich. 

3.1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

3.2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór 

zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
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3.3.  Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i 

w jakim okresie będzie ono wykonywane. 

3.4.  W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim 

przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 3.2 powinno zawierać wyraźne 

nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. 

3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

3.6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają  spełnienia  przez  

wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 

3.7.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  

zasobów,  chyba  że  za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3.8.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX. ust. 1 SIWZ. 

 

VIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki opisane w 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

2. Ponadto, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015, poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 

24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

  

1. Dokumenty, które należy złożyć wraz ofertą: 

 

1.1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert  świadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
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1. nie podlega wykluczeniu 

2. spełnia warunki udziału w postępowaniu 

1.2.  Oświadczenia, o jakich mowa w pkt 1.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 

wraz z Ofertą. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 

 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

2.1.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania 

Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby 

składać przedmiotowe oświadczenie. 

 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 

3.1.  Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji 

oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a)  Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 

a)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3.2.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego  

dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

3.3.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 2 składa dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

3.4.  Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 - 3.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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4. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

4.1.  Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  

4.2.  Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

4.3.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o  dzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

4.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

4.5. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                            

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                          

Z WYKONAWCAMI. 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 

wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron 

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

4. Wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie i muszą być skierowane na adres: Urząd Miasta i Gminy 

Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, faksem: 074/8126126 lub na adres e-mail: 

urzad@miedzylesie.pl   

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan 

Andrzej Satko pod numerem telefonu 74/8 126 327 wew. 26, w zakresie procedury postępowania 

jest Ewa Siwek pod numerem telefonu 74/8 126 327 wew. 14 - od poniedziałku do piątku w godz. 

od 07:15 do 15:15 (we wtorki od 08:00 do 16:00). 

6. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

6.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).  

6.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział XIV niniejszej specyfikacji) terminu 
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składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 

pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania.  

6.4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.miedzylesie.pl w 

zakładce Zamówienia publiczne => Przetargi.  

6.5 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania.  

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.   

7. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

7.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7.2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

www.miedzylesie.pl w zakładce Zamówienia publiczne => Przetargi.  

7.3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 

zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi.  

7.4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 

w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.  

7.5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 

przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.  

7.6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację 

o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl w zakładce 

Zamówienia publiczne => Przetargi.  

 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz "FORMULARZ OFERTOWY" (zgodny ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ). 

5. Wraz z Ofertą powinny być złożone: 

a) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. IX ust. 1 SIWZ 

b)  Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VII ust. 3 ppkt. 3.2 SIWZ 

c)  Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

d)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

e) Zestawienie materiałów równoważnych – w przypadku zaproponowania materiałów 

równoważnych w ofercie Oferent ma obowiązek dołączyć do oferty zestawienie materiałów 

równoważnych. W przypadku stosowania materiałów ściśle wg. zaleceń SIWZ zestawienie 

materiałów nie jest wymagane. Kosztorys ofertowy zostanie złożony przed zawarciem umowy 

przez Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązany jest do 

określenia w kosztorysach precyzyjnych nazw materiałów zgodnie z dokumentacją projektową 

lub równoważnych (o ile takie zostanie zawarte w ofercie). 

6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób 

czytelny. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

9. Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w 

punkcie 1 niniejszej SIWZ, opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 

następujący: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:  

„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

Otwarte Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

Część nr …… 

Oznaczenie sprawy: ITiG.271.1.2019   

 Nie otwierać przed 24.01.2019 r. przed godziną 1115 .  

  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia ofert, a w przypadku składania ofert pocztą tradycyjną lub pocztą 

kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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1. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 24.01.2019 r. do godziny 11:00. 

Za termin złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

2. Miejsce składania ofert: 

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

Plac Wolności 1 

57-530 Międzylesie 

Sekretariat – pokój nr 7 , I piętro 

 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 24.01.2019 r. o godzinie 11:15. 

4. Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

Plac Wolności 1 

57-530 Międzylesie 

Sala konferencyjna – pokój nr 14, II piętro 

 

5.Sesja otwarcia ofert  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 

wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Otwarcie ofert jest 

jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji   

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana, cena , a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki 

płatności  i inne związane z kryteriami oceny ofert.  

Niezwłocznie po sesji otwarcia ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie www.miedzylesie.pl 

w zakładce Zamówienia publiczne => Przetargi.  

Informacje dotyczące:  

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności i inne związane z 

kryteriami oceny ofert zawarte w ofertach.  

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Forma wynagrodzenia. 

1.1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

1.2. Powyższą formę wynagrodzenia należy rozumieć w sposób określony w art. 632 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami): § 1. 

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było 

przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.” 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

SIWZ - ” Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy 

Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie „

 

2. Założenia do obliczenia ceny oferty 

2.1. Załączony wraz z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest 

jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny 

oferty. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy 

przedmiarem a dokumentacją wchodzącą w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy nie 

będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu wykonania robót nie przewidzianych w przedmiarze. 

2.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, jak 

również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

2.3. Na koszty, o których mowa powyżej składać się będą między innymi koszty: podatku VAT, 

wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, 

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu robót, ogrodzenia i 

zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 

elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w 

trakcie prowadzonych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej, koszty związane z 

odbiorami wykonanych robót,  doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 

realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich 

innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

2.4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu kosztu zamówienia obciążają Wykonawcę 

zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

oferty. 

2.5. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 24aa w związku z czym  najpierw 

dokona sprawdzenia ofert pod kątem podstaw do odrzucenia, następnie dokona oceny punktowej, a 

później zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz potwierdzi spełnia warunki udziału w postępowaniu, wzywając go do złożenia 

pozostałych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale IX ust. 3 SIWZ w terminie nie 

krótszym niż 5 dni.   

  

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

   

1. Przy wyborze oferty na daną część Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem:  

1.1 Kryterium cena - 60 %,  

1.2 Okres rękojmi i gwarancji - 40 %,  

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 

maksymalną ilość punktów.  

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza liczba punktów.  
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2. Ocena ofert w zakresie kryterium cena zostanie dokonana wg następujących zasad: Ocena 

punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

                                C min  

                       Pc = --------   x   60 pkt,                                 

                                 C o                         

gdzie:   C min  - cena minimalna  

    C o  - cena oferty ocenianej  

    Pc  - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena ofertowa  

  

3. Ocena ofert w zakresie kryterium jakości okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

zostanie dokonana wg następujących zasad.  

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy od 

daty odbioru końcowego. Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny 

ofert: 72 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować termin 

gwarancji i rękojmi w następujących okresach: 36, 48, 60 lub 72 miesięcy. Liczba punktów w 

kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:  

G o - G min  

Pg = ----------------   x   40 pkt, 

G max - G min 

gdzie: 

G min - minimalna gwarancja i rękojmia  

G max - gwarancja maksymalna gwarancja i rękojmia  

G o - gwarancja i rękojmia ocenianej oferty  

 Pg  - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji  

 

 

5. Łączna ocena punktowa oferty na daną część.  

  

Ocena oferty = Pc + Pg  

  

6. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów z zastrzeżeniem pkt. 7 tego rozdziału.  

7. W przypadku uzyskania przez oferty jednakowej liczby punktów za najkorzystniejszą uznana 

zostanie oferta z niższą ceną ofertową.  

8. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty.  

 

 

XVII. 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 poinformuje Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
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1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 

spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

1.4. unieważnieniu postępowania. 

 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 

Załącznik nr 8 do SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w 

treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy, Zamawiający wyznaczy 

dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na 

ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że 

Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie 

przepisy:  

- możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp (wybór kolejnej oferty), 

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy 

będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności 

wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

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

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 

ustawy Pzp. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do: 

6.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 

6.2. przedłożenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową 

7. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 

dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

8. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu 

uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z 

zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1.1 Zamawiający będą żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 

(brutto) najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

Zabezpieczenie podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu 

wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.  
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Z treści gwarancji winno wynikać, bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie obowiązywania zabezpieczenia, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu żądanej kwoty wynikającej z nienależytego wykonania 

umowy.  

1.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:  

• pieniądzu;  

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązania kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym;  

• gwarancjach bankowych;  

• gwarancjach ubezpieczeniowych;  

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.     
1.3. Zabezpieczenie wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w  pok nr 7 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

1.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać 

wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.  

1.5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka ww. form zabezpieczenia.   

1.6. Zamawiający dokonają zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób:  

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane,  

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

1.7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, o 

której mowa w ust 1 pkt. 1.6. b), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad 

stwierdzonych w czasie rękojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.         

1.8 W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi 

zapewnić aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania umową.  

  

2. Ubezpieczenia:  

Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy lub umów ubezpieczenia z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia.  

3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu potwierdzającego 

utworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowa  nie zostanie zawarta z winy 

Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).  

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 

 

XX. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 
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Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca winien wykonać siłami 

własnymi. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO. 

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać postanowienia 

dotyczące: 

1.1.  Szczegółowego określenia zakresu zlecanych podwykonawcy robót budowlanych wraz z 

oświadczeniem podwykonawcy, iż zapoznał się on z dokumentacją techniczną oraz 

warunkami realizacji zamówienia, w tym z niniejszą specyfikacją i nie wnosi do nich żadnych 

uwag. 

1.2.  Terminu płatności za wykonane roboty budowlane, który nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenie wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

1.3.  Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę zamierzającego zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu tej umowy 

wraz z dokumentami wymienionymi w rozdz. IX. ust. 3 pkt. 3.1-3.3 niniejszej SIWZ 

dotyczącymi podmiotu, z którym podwykonawca zamierza zawrzeć umowę, a także projektu 

jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z 

projektem umowy lub jej zmiany. 

1.4.  Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie do 7 dni 

od jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o których mowa w rozdz. XXI ust. 

2 niniejszej specyfikacji. 

1.5. Terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej 

zmiany – termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 

odpowiednio: projektu umowy, projektu zmiany umowy, poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany. 

1.6.  Zastrzeżenia, że podwykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 

wierzytelności wynikającej z zawartej umowy o podwykonawstwo. 

1.7.  Jeżeli przedłożony Zamawiającemu projekt umowy lub jej zmiany lub poświadczona za 

zgodność z oryginałem kopia zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, której 

przedmiotem są roboty budowlane nie będzie spełniała warunków, o których mowa w 

powyższych punktach 1.1 – 1.6 lub w stosunku do podmiotu, z którym ma zostać zawarta  

umowa  zachodzą  przesłanki  do  wykluczenia  z  udziału w postępowaniu, Zamawiający w 

terminie 14 dni od przedłożenia mu odpowiednio projektu lub poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany: 

a)  zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmiany, 

b)  zgłosi pisemny sprzeciw do zawartej umowy lub jej zmiany. 

1.8.  Postanowienia zawarte w powyższych punktach 1.1 – 1.7 mają zastosowanie również do 

umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

 

2. Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 

podlegające obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: 

2.1.  umowy na dostawę mediów (energia elektryczna, woda, gaz), wywóz i utylizację odpadów. 
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2.2.  umowy o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego ale 

nie wyższych niż 50 000 zł brutto. 

 

3. Pozostałe wymagania: 

3.1.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty, o których mowa w pkt 

7.1 potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

3.2.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3.3.  Zapisy w powyższych pkt 3.1 i 3.2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  

Wykonawcom 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, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy. 

 

XXIII. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA 

OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13, ART. 14 RODO – 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 

KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z 

PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO 

PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE 

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1). 

 

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 

obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
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3. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 

14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym 

załącznik 1 do SIWZ. 

 

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 

ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych 

przez uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego - 

wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu  

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - 

urzędowania  

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem 

lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 

dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz 

wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.   

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje 

odpłatnie (cena 0,20 zł. za 1 stronę).  

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) 

oraz Kodeks Cywilny.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

4. Załącznik nr 4- Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych. 

5. Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

6. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót. 

7. Załącznik nr 7  - Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia. 

8. załącznik nr 8 – Wzór umowy. 

9. Załącznik nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

10. Załącznik nr 10 – Przedmiar robót dla części 1. 

11. Załącznik nr 11 – Przedmiar robót dla części 2. 

12. Załącznik nr 12 – Kosztorys ofertowy dla części 1. 

13. Załącznik nr 13 – Kosztorys ofertowy dla części 2. 

14. Załącznik nr 14 – Przykładowa wizualizacja wyposażenia siłowni plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu. 
  

 

Międzylesie, dnia 15.01.2019 r.   

………………………..……………….…………………………………. 

(Podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ (wzór)  

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

…………………………..…….            

Pieczęć Wykonawcy (ów) 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika) 

1. 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Nr telefonu   ……..…..…….. Nr fax  …………………… e-mail …….………….… 

NIP …………………..……………..  Regon ……………..……….……………….. 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym organizowanym przez Gminę Międzylesie 

znak sprawy: ITiG.271.1.2019 na zadanie „Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o 

charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu 

i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

Oferujemy: 

Część 1 – Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

OSA 2018 na cz. dz. 355/3w Międzylesiu. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

brutto w wysokości: ………………………………….. zł 

słownie złotych: 

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

w tym podatek VAT ……..% w wysokości: …………………………………….. zł 

słownie złotych: 

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

cena netto w wysokości:…………………………………….. zł 

słownie złotych: 

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

 

Oferowany przez nas okres rękojmi i gwarancji wynosi …..…………. miesięcy. 

Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy  

(jeżeli jest znany) 

Zakres robót do wykonania 
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Część 2 – Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

OSA 2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie.. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

brutto w wysokości: ………………………………….. zł 

słownie złotych: 

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

w tym podatek VAT ……..% w wysokości: …………………………………….. zł 

słownie złotych: 

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

cena netto w wysokości:…………………………………….. zł 

słownie złotych: 

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

 

Oferowany przez nas okres rękojmi i gwarancji wynosi …..…………. miesięcy. 

Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy  

(jeżeli jest znany) 

Zakres robót do wykonania 

   

   

 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Wykonamy zamówienie publiczne w terminie:  do 20.05.2019 r.  

2. Wrażamy zgodę na termin płatności: 30  dni od daty otrzymania faktury.  

3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń  

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Informacje  udzielone przez przedstawicieli 

Zamawiającego wystarczyły do przygotowania pełnej i kompletnej  oferty.   

4. Zawartość niniejszej oferty jest w pełni zgodna z przedmiotem zamówienia publicznego objętego 

w/w przetargiem.  

5. Akceptujemy zawarty w SIWZ projekt umowy.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez zamawiającego.  

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zabezpieczenia umowy zgodnie 

z Punktem XVIII SIWZ.  

9. Jesteśmy: **  

□ mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro)  

□  małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro)  

□  średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma  bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro). 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*  niepotrzebne skreślić  
**     właściwe zakreślić (ta informacja jest wymagana dla celów statystycznych i  prawidłowego przeprowadzenia 

postępowania)  

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór)      

 

Część I 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie 

NIP 881-10-37-024, Regon 890718136 

Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374 

 Fax. (74) 8 126 126 

 www.miedzylesie.pl; urzad@miedzylesie.pl 

___________________________________________________________________________ 

Część II 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy …..…………….……………….………………………………………... 

Adres Wykonawcy ………………….……………………………………………………... 

Nr telefonu  ………………….………..  Nr fax …………………..……… 

Adres e-mail: …………………………………….. 

Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) upoważnionych do prawnego 

reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Imię i nazwisko: 

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

Stanowisko/podstawa reprezentacji: 

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

Nr telefonu: ……………………………………………………... 

Adres e-mail: …………………………………………………..... 

….……...……………..……..……………………….… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 

___________________________________________________________________________ 

Część III 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),   

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

http://www.miedzylesie.pl/
mailto:urzad@miedzylesie.pl
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„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

 

prowadzonego przez Gminę Międzylesie, oświadczam, co następuje: 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  

  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla w/w zamówienia publicznego.  
  

  

  

…………………….….…….,     dnia ………….……. r.   
              (miejscowość)  

              …………………………………………  
(podpis)  

  INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla w/w zamówienia 

publicznego polegam na zasobach następującego/ych   

 podmiotu/ów:………………………………………………………………………………….  

  

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

  

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………  
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).    
  

  

 …………………….….…….,     dnia ………….……. r.   
              (miejscowość)  

              …………………………………………  
(podpis)  

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.   

  

…………………….….…….,     dnia ………….……. r.   
              (miejscowość)  

              …………………………………………  
(podpis)  

 *  skreślić jeśli nie dotyczy  
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Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór)      

Część I 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie 

NIP 881-10-37-024, Regon 890718136 

Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374 

 Fax. (74) 8 126 126 

 www.miedzylesie.pl; urzad@miedzylesie.pl 

___________________________________________________________________________ 

Część II 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy …..…………….……………….………………………………………... 

Adres Wykonawcy ………………….……………………………………………………... 

Nr telefonu  ………………….………..  Nr fax …………………..……… 

Adres e-mail: …………………………………….. 

Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) upoważnionych do prawnego 

reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Imię i nazwisko: 

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

Stanowisko/podstawa reprezentacji: 

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

Nr telefonu: ……………………………………………………... 

Adres e-mail: …………………………………………………..... 

….……...……………..……..……………………….… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 

___________________________________________________________________________ 

Część III 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),   

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

  

„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

http://www.miedzylesie.pl/
mailto:urzad@miedzylesie.pl
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prowadzonego przez Gminę Międzylesie, oświadczam, co następuje: 

  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

  

…………………….….…….,     dnia ………….……. r.   
              (miejscowość)  

              …………………………………………  
(podpis)  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 p.z.p.)1 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

  

…………………….….…….,     dnia ………….……. r.   
              (miejscowość)  

              …………………………………………  
(podpis)  

1 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić 

nie wypełnione lub przekreślić.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:  

  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu:   

  

.…………………………………………………………………….…………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)  

  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

  

…………………….….…….,     dnia ………….……. r.   
              (miejscowość)  

              …………………………………………  
(podpis)  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

                                                           
1 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym 

przypadku pozostawić nie wypełnione lub przekreślić. 
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:   

  

……………………………………………………………………..….…………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)  

 nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

  

…………………….….…….,     dnia ………….……. r.   
              (miejscowość)  

              …………………………………………  
(podpis)  

  

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.  

  

  

…………………….….…….,     dnia ………….……. r.   
              (miejscowość)  

              …………………………………………  
(podpis)  
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Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór) 

 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 

Nazwa  …..…………….……………….………………………………………............................... 

Adres Wykonawcy ………………….……………………………………………………........... 

Ja (My) niżej podpisany(ni) 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na: 

 

„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby wykonawcy: 

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

(pełna nazwa i adres wykonawcy) 

W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do moich zasobów podaję: 

1. zakres moich zasobów dostępnych wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………

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

3. charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z wykonawcą: 

…………………………………………………………………………………………………

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

4. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
 
 

……………………………………………………………. 
Miejscowość, data 

 
 
 

………………………………………………………………. 
Pieczęć i podpis upoważnionych 

Przedstawicieli firmy 
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  Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(tj. Dz.U.2017.229) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

 

„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

 

Niniejszym oświadczam, że należę / że nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.  

 

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 

 

Lp. Wskazanie Wykonawcy 

  

  

  

  

  

 

W załączeniu przedkładam dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej 

samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

….……...……………..……..……………………… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

........…….................................... dnia ................................. 

 

UWAGA! 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 

 
Niniejszy dokument podpisuje każdy Wykonawca. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów, w imieniu swojej firmy/przedsiębiorstwa.  
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Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór) 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

 

…………………………..…….            

Pieczęć Wykonawcy (ów) 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika) 

1. 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Nr telefonu   ……..…..…….. Nr fax  …………………… e-mail …….………….… 

NIP …………………..……………..  Regon ……………..……….……………….. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

 

„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

 

Oświadczam, że wykonałem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - następujące roboty budowlane: 

 

Lp. PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

wykonany zakres robót 

(zakres musi 

potwierdzać warunek 

postawiony przez 

zamawiającego), adres 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

Termin 
realizacji 

od - do 

Zamawiający Doświadczenie zawodowe 

1 

    ☐włase wykonawcy 

☐innego podmiotu 

udostępniającego zasoby, tj.: 

…………………………………. 

…………………………………. 

2 

    ☐włase wykonawcy 

☐innego podmiotu 

udostępniającego zasoby, tj.: 

………………………………… 

………………………………… 

3 

    ☐włase wykonawcy 

☐innego podmiotu 

udostępniającego zasoby, tj.: 

………………………………… 

………………………………… 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
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budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór) 

 

WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

…………………………..…….            

Pieczęć Wykonawcy (ów) 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika) 

1. 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Nr telefonu   ……..…..…….. Nr fax  …………………… e-mail …….………….… 

NIP …………………..……………..  Regon ……………..……….……………….. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

 

„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” 

 

Oświadczam, że w realizacji zamówienia będą brać następujące osoby: 
Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowerodzaj i numer 

uprawnień 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Podstawa dysponowania 

osobą 

1 

 rodzaj uprawnień 

………………………… 

nr uprawnień 

………………………… 

kierownik 

robót/budowy 

☐osoba będąca w dyspozycji 

wykonawcy 

☐osoba udostępniona przez 

inny podmiot, tj.: 

………………………………… 

2. 
  

 
 

3. 
  

 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ (wzór) 

Wzór umowy  

  

UMOWA NR ......  

  

zawarta w dniu ....................... 2019 roku 

pomiędzy: 

Gminą Międzylesie 

57-530 Międzylesie; pl. Wolności 1 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Korczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

oraz 

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

reprezentowanym przez: 

..................................................................................  zwanym Wykonawcą. 

została zawarta umowa następującej treści:  

  

Umowa niniejsza zostaje zawarta w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój małej architektury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 na cz. 

dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” dofinansowanego przez Ministra Sportu i 

Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach PROGRAMU 

ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE 

WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2018. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Międzylesie i Domaszków” (wariant 

rozszerzony) z podziałem na części: 

Część 1 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu. 

Część 2 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania (część ..............) Otwartej 

Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym obejmującym: siłownie plenerową, strefę relaksu 

oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem w zakresie określonym 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

a. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

b. dokumentacja projektowa, 

c. oferta Wykonawcy, 

d. kosztorys ofertowy, 

e. wzór karty gwarancyjnej 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami BHP, zgodnie z normami, katalogami oraz ze sztuką 

budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i prawem polskim – w zakresie objętym 

przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności 

na stosowane materiały - w momencie ich dostawy na plac budowy (przed ich wbudowaniem). 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów koniecznych do odbioru robót. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązuje się takie 

roboty wykonać. 

7. Zamawiający może zdecydować o rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej 

części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to 

przykładowo zmiany powodujące: 

a. obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 

b. poprawienie parametrów technicznych, 

c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

9. Zmiany o których mowa w ust. 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy. 

b. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy. 

c. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych 

w §4 niniejszej umowy. 

d. Regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych na zasadach określonych 

w §7 niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

a. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 

b. Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

c. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, 

zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji robót budowlanych, opracować plan organizacji ruchu oraz zapewnić dojazd 

do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 

d. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, przepisami BHP, przepisami ochrony środowiska oraz Kodeksu pracy, w 

szczególności w zakresie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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pracowników wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

e. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej (na płytach CD) i przekazanie jej Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność 

zapewni obsługę geodezyjną, jeśli jest wymagana, w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

f. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.  

g. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, jeżeli jest 

wymagana. 

h. Zapewnienie materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania 

umowy. 

i. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami. 

j. Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót. 

k. Pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w związku 

z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami. 

l. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego. 

m. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru. 

n. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

robót, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru. 

3. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja powykonawcza, zawierała co najmniej: 

a. opis użytych materiałów,  

b. atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, wszelkie certyfikaty na zastosowane 

materiały i urządzenia, 

c. protokoły odbiorów robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

d. dokumenty gwarancyjne na wszystkie zamontowane urządzenia, 

e. inne dokumenty wymagane przez obowiązujące na dzień odbioru prawo, 

f. Inne dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu. 

Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

§ 3 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom na zasadach określonych 

w niniejszej umowie oraz SIWZ, pod warunkiem, że suma wynagrodzeń podwykonawców nie 

przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 6 ust. 1, która stanowi górną kwotę 

odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje 

się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku podwykonawstwa, którego 

przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo zawiera co najmniej istotne 

postanowienia umowy o podwykonawstwo określone w punkcie 19 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu: 

a. projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy, 

b. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia określonych w SIWZ dotyczących podmiotu, z którym umowa 

ma zostać zawarta. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
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w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a. niespełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b. gdy nie przedłożono dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt b. niniejszego paragrafu 

lub gdy z treści tych dokumentów wynika, że w stosunku do podmiotu, z którym ma zostać 

zawarta umowa zachodzą przesłanki wykluczenia, 

c. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów, o których mowa w punkcie 19.2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

11. W przypadku umów, o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy wyznaczając odpowiedni termin. 

12. Postanowienia ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 

niezgodny z założeniami i przepisami. 

 

§ 4 

TERMIN WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają na dzień 20.05.2019 r. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia: 

a. Strony ustalają, że po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zgłosi gotowość 

do odbioru pisemnie do Zamawiającego (oddzielnie dla każdej z części), dołączając 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą, o której mowa 

w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

b. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru przedmiotu zamówienia 

stanowiących przedmiot umowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty 

pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w pkt. a. 

c. W czynnościach odbioru przedmiotu zamówienia winni uczestniczyć przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują inne przepisy. 

d. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru przedmiotu 

zamówienia (oddzielnie dla każdej z części), który zawierać będzie wszystkie ustalenia 

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
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e. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w terminie 5 dni, licząc od dnia 

ich rozpoczęcia. 

f. Podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia stanowił będzie 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

g. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru w szczególności z powodu niezakończenia robót lub niekompletnej 

dokumentacji, o której mowa w punkcie a., to Zamawiający odmówi odbioru z winy 

Wykonawcy. 

h. Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiający będzie 

miał prawo odmowy dokonania odbioru. 

i. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady: 

i. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 

z winy Wykonawcy oraz zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin;  

ii. nie nadające się do usunięcia, to: 

1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający odmówi dokonania odbioru i zażąda 

rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

j. W przypadkach, o których mowa w punktach g – i, do ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

3. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 

będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika robót/budowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie tych badań 

okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. Zamawiający może również we własnym zakresie zlecić takie badania, przy czym 

zapisy niniejszego ustępu – zdanie drugie i trzecie – stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadawalająco pod względem 

jakościowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski, podając Wykonawcy dane osoby, która będzie pełnić 

funkcję inspektora nadzoru. Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru 

powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zapewnia kierownika robót/budowy, podając Zamawiającemu dane osoby, która 

będzie pełnić funkcję kierownika robót/budowy. 

3. Zmiana Kierownika robót/budowy jest możliwa po akceptacji przez Zamawiającego pisemnego 

wniosku Wykonawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Warunkiem 

akceptacji takiego wniosku jest wykazanie przez Wykonawcę, że proponowana osoba na to 

stanowisko posiada kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane w SIWZ. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 
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Dla części 1: 

wartość brutto: ...................... zł (słownie: ......................), 

w tym podatek VAT w wysokości ... %, co daje kwotę ...................... zł (słownie: ......................) 

wartość netto: ...................... zł (słownie: ......................) 

Dla części 2: 

wartość brutto: ...................... zł (słownie: ......................), 

w tym podatek VAT w wysokości ... %, co daje kwotę ...................... zł (słownie: ......................) 

wartość netto: ...................... zł (słownie: ......................) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w § 13 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe 

określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej oddzielnie dla każdej z części. 

2. W związku z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 

towarów i usług... (Dz. U. 2016, poz. 1454 z późn. zm.) – wymagane jest prawidłowe wystawianie 

faktur w następujący sposób: Gmina Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie NIP: 881-

10-37-024,  

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla 

każdej z części), o którym mowa w § 4 ust. 2. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone 

w § 11 niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami: 

a. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 

również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego 

podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców w załączniku do protokołu stanowiącego podstawę wystawienia faktury 

podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

b. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
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przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w punkcie b., wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

d. Z zastrzeżeniem punktów e. – h., Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 

przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

e. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie d., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

f. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

g. Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne 

uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

h. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. g, Zamawiający może: 

i. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

ii. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

iii. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

i. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się 

zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………. 

ceny oferty brutto, co stanowi kwotę .................... zł (słownie: ….. złotych .../100 ). 

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady. 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4, ust. 2 

niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi. 

4. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w § 13, ust. 3 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przesunięcia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego 

w §4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
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zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 

wysokości. 

§ 9 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu odbioru przedmiotu 

zamówienia, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w art. 637 oraz 638 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień 

poniższych ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w terminie 

wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie 

art. 637 Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za przedmiot zamówienia wynosi …………. miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 2 niniejszej umowy. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 

14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia 

lub, w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym 

w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które 

w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin 

i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, 

sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 10 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres ………………………… miesięcy licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji 

jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich 

niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w 

momencie dokonywania odbioru oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości 

projektu budowlanego. 

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, zgodny z załączonym do 

umowy wzorem, jako element dokumentacji powykonawczej. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo 

w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. 
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§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a. odstąpienia w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

b. niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, z 

przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto - za każdy 

dzień zwłoki, 

c. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 

w okresie rękojmi, powstałych z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto - za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu usunięcia wad 

wyznaczonego wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy. 

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, 

w którym odbiór miał być zakończony. 

4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 

w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad, 

kary umowne będą liczone od nowych terminów. 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w niniejszej umowie i przerwa 

ta trwa dłużej niż 15 dni kalendarzowych – Zamawiający może odstąpić od umowy w tym 

przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia– odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

b. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 
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b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy. 

d. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi 

na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, po dokonaniu 

protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora Nadzoru 

zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych 

prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę 

w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wynagrodzenie określone w § 6, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: 

a. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto 

przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w 

ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku 

VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru; 

b. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wpływu ww. 

zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie 

miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

c. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem 

dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wpływu ww. zmian na 

wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od 

dnia wprowadzenia zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

d. Rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 

(„roboty zaniechane”, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy). Sposób obliczenia 

wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy nastąpi w oparciu o kosztorys 

ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy po dokonaniu protokolarnego ustalenia 
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przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora Nadzoru zakresu tych robót. 

e. Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy w związku z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie obliczona w następujący 

sposób: 

- wartość robót zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

opracowanego przez Wykonawcę (przy zastosowaniu składników cenotwórczych 

takich samych jak w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy) oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

- wartość robót pierwotnie zakładanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona 

analogicznie jak dla robót zaniechanych, 

- wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formułę:  

Wa=Wp – Kp + Kz, gdzie: 

Wa – wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie, 

Wp – pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, określone w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy. 

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 

a. przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wynikających 

z nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmiany dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

b. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, 

c. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d. konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, 

e. opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

f. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika robót/budowy Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny 

okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 

opóźnienia. 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 

przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 
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2. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

Do: GMINA MIĘDZYLESIE 

z siedzibą:     Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie 

NIP 881-10-37-024 

Regon 890718136 

  

Wykonawca: 

 

 

będący GWARANTEM udziela gwarancji jakości  

Zamawiającemu – Gminie Międzylesie 

będącej UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI.   

§1. 

Przedmiot i termin gwarancji jakości  

1. Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zadania 

„………………………………………………………………….”; gwarancja obejmuje również 

maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowej Umowy 

(„przedmiot gwarancji“). 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej mu gwarancji za cały przedmiot 

gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3. Okres gwarancji jakości wynosi ……..miesięcy od daty Odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

§2. 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania 

gwarancji Zamawiający uprawniony jest do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dany element wchodzący w 

zakres przedmiotu gwarancji był już dwukrotnie naprawiany – do żądania wymiany tego 

elementu na nowy, wolny od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad.  

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu 

wchodzącego w zakres przedmiotu gwarancji na element wolny od wad; 

b) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany elementu obarczonego wadą 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego na element wolny od wad.  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również 

wymianę elementu wchodzącego w zakres przedmiotu gwarancji na wolny od wad. 

§3. 

Przeglądy gwarancyjne 
1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego  

w okresie 90 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 
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2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru),  

z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. 

W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi 

jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§4. 

Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 

Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§5. 

Tryby usuwania wad   

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 28 dni od daty otrzymania wezwania 

lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia 

ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub 

osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający 

poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin 

od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni 

od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach 

określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego 

wezwania, na koszt Gwaranta. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego 

przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu usunięcia wad. 

§6. 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności 

kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
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nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

Miejscowość …………………………………, dnia …………………………………..…….. 

 

Warunki gwarancji przyjął  

 

…………………………………………………………….………. 

(Podpis i pieczęć Zamawiającego) 

Wykonawca: 

 

………………………………………………………………………..…………. 

(Podpis i pieczęć) 

 

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

(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do SIWZ (wzór) 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest:   

„Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie” warianty 

rozszerzone z podziałem na części: 

Część 1 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu. 

Część 2 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie. 

1. Adres wykonania robót:  

Część 1 – Działka ewid. nr 355/3, obręb Międzylesie. 

Część 2 - Dzialka ewid. nr 842, obręb Domaszków. 

2. Ogólny opis zakresu robót:  

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Międzylesie i Domaszków w wariancie 

rozszerzonym obejmującym: siłownię plenerową, strefę relaksu oraz plac zabaw o charakterze 

sprawnościowym z ogrodzeniem w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

2.1. Część 1 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

OSA 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu. 

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym. W ramach w/w programu 

zaprojektowano ogrodzony plac zabaw dla dzieci z trzema urządzeniami, obok plac z urządzeniami do 

ćwiczeń dla młodzieży i osób dorosłych oraz stół do tenisa stołowego od strony wschodniej. 

Przewidziano także ustawienie czterech ławek (jedna na placu zabaw, trzy przy urządzeniach do 

ćwiczeń), stojaka na rowery, śmietników i tablicy z regulaminem. 

Wejście na teren sportowo-rekreacyjny zaplanowano od istniejącej drogi wewnętrznej będącej 

dojazdem do terenu rekreacyjnego. Nie przewidziano dodatkowego oświetlenia terenu. Wody opadowe 

odprowadzane będą na terenie nieutwardzonym działki. 

Ogrodzenie terenu placu zabaw przewidziano siatką stalową na słupkach stalowych zakotwionych w 

betonowych fundamentach lub ogrodzenie panelowe. 

Na nawierzchnię placu zabaw przewidziano piasek. Na nawierzchnię pod urządzeniami do ćwiczeń - 

piasek. Nawierzchnia pod stojakiem na rowery i wokół ławek – grys. Nawierzchnia terenów 

komunikacyjnych – grys. 

Od strony północnej zaprojektowano nasadzenia krzewów niskich iglastych przy placu zabaw. 

Spis urządzeń: 

 
Lp  

 

Nazwa  Wymiary orientacyjne dł x szer x wys 

 

1. Zestaw dla placów zabaw OSA  537x931x230 

2. Huśtawka bocianie gniazdo  192x350x243 

3. Piramida (stożek) linowa 

wspinaczkowa mini  

381x381x225 
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4. Urządzenie do ćwiczenia mięśni 

brzucha  

92x70x181 

 

5. Ławka do ćwiczeń mięśni ud  75x176x181 

6. Sternik   87x101x183 

7. Motyl  83x85x185 

8. Narciarz biegowy  145x58x202 

9. Wahadło  127x69x181 

10. Stół do tenisa stołowego  152x274x76 

11. Stojak na rowery -------------------- 

 

Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni: 

nawierzchnia - piasek – 312,5 m2 

nawierzchnia - grys – 129,83 m2 

 

2.2. Część 2 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

OSA 2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie. 

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym. W ramach w/w programu 

zaprojektowano ogrodzony plac zabaw dla dzieci z trzema urządzeniami, obok plac z urządzeniami 

do ćwiczeń dla młodzieży i osób dorosłych oraz stół do tenisa stołowego. Przewidziano także ustawienie 

czterech ławek (jedna na placu zabaw, jedna przy stole do tenisa stołowego, dwie przy urządzeniach do 

ćwiczeń), stojaka na rowery, śmietników i tablicy z regulaminem. 

Wejście na teren sportowo-rekreacyjny zaplanowano od drogi wewnętrznej będącej dojazdem do boiska 

sportowego. Nie przewidziano dodatkowego oświetlenia terenu. Wody opadowe odprowadzane będą na 

terenie nieutwardzonym działki. 

Ogrodzenie terenu placu zabaw przewidziano siatką stalową na słupkach stalowych zakotwionych w 

betonowych fundamentach lub ogrodzenie panelowe. 

Na nawierzchnię placu zabaw przewidziano piasek. Nawierzchnię pod urządzeniami do ćwiczeń - 

piasek. Nawierzchnia pod stojakiem na rowery i wokół ławek – grys. Nawierzchnia terenów 

komunikacyjnych - grys.  

Od strony wschodniej zaprojektowano nasadzenia krzewów niskich iglastych przy placu.  

Spis urządzeń: 

 

Lp  

 

Nazwa  Wymiary orientacyjne dł x szer x wys 

 

1. Zestaw dla placów zabaw OSA  537x931x230 

2. Huśtawka bocianie gniazdo  192x350x243 

3. Piramida (stożek) linowa 

wspinaczkowa mini  

381x381x225 

4. Urządzenie do ćwiczenia mięśni 

brzucha  

92x70x181 

 

5. Rowerek  102x54x181 

6. Narciarz zjazdowy  78x53x181 

7. Motyl  83x85x185 

8. Wioślarz  142x77x181 

9. Wahadło  127x69x181 

10. Stół do tenisa stołowego  152x274x76 

11. Stojak na rowery ---------------- 

 

Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni: 

nawierzchnia - piasek - 247,25 m2 

nawierzchnia - grys - 161,725 m2 
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3. Urządzenia siłowni plenerowej (montowane na stałe do podłoża) – materiał: rura stalowa, blacha 

stalowa, stopnica: aluminium ryflowane lub stal nierdzewna, śruby nierdzewne, siedzisko: płyta 

HDPE lub stal nierdzewna, platforma w urządzeniu dla niepełnosprawnych: płyta aluminiowa 

ryflowana, zabezpieczenie antykorozyjne w formie powłoki cynkowej, malowanej. 

 

4. Stojak na rowery – solidna konstrukcja ze stali zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i 

malowanie proszkowe. Kosz na śmieci – solidna konstrukcja ze stali zabezpieczona przed korozją 

przez cynkowanie i malowanie proszkowe. Ławka – stelaż wykonany ze stali zabezpieczonej przed 

korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe, siedzisko i oparcie drewniane, zabezpieczone 

przed działaniem warunków atmosferycznych. Ogrodzenie – solidna konstrukcja ze stali 

zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe. Tablica – solidna 

konstrukcja ze stali zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe. Stół do 

ping – ponga – wykonany z betonu, odporny na działanie warunków atmosferycznych, blat 

szlifowany i lakierowany, obrzeża blatu chronione listwą aluminiową, siatka do gry wykonana z 

blachy stalowej. Urządzenia montowane na stałe do podłoża. 

 

5. Konstrukcja urządzeń placów zabaw (montowanych na stałe do podłoża) wykonana ze stali odpornej 

na warunki atmosferyczne, Zamawiający nie dopuszcza drewnianych elementów konstrukcyjnych. 

Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, płyty boczne ślizgu wykonane z polietylenu. Płyty ścianek 

wykonane z kolorowego polietylenu lub z kolorowego tworzywa HPL. Podesty wykonane 

z antypoślizgowej płyty. Tuba wykonana z polietylenu. Łączniki płyt i lin wykonane z poliamidu. 

Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. System łączników i klamer wykonanych z 

mocnych stopów aluminiowych. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Szczeble drabinek, 

węzły liny, kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach 

wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. 

 

6. Uwaga: Przedstawione w dokumentacji projektowej wyposażenie siłowni plenerowej, placu zabaw, 

strefy relaksu ma charakter pomocniczy i poglądowy. Zamawiający dopuszcza dowolną kolorystykę 

pod warunkiem zachowania podstawowych danych charakterystycznych dotyczących wymiarów, 

materiałów, konstrukcji i funkcji. Dopuszcza się tolerancję wymiarową wyposażenia w stosunku do 

opisanej +/– 10% z jednoczesnym zachowaniem funkcjonalności urządzeń oraz możliwością 

zachowania stref bezpieczeństwa dla urządzeń (strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń 

nie mogą się na siebie nakładać) – załącznik nr 14 do SIWZ.  

 

7. Dokumentacja projektowa oraz Przedmiary robót stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (załącznik nr 10, 11 SIWZ). 

 

8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV 45.00.00.00-7 roboty budowlane 

Kody pomocnicze: 

CPV 45.11.10.00-8 roboty ziemne 

CPV 45.11.27.23-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

CPV 45.22.38.00-4 roboty w zakresie obiektów sportowych 

CPV 45.23.62.10-5 wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

CPV 45.11.27.10-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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Załącznik nr 10 do SIWZ (wzór) 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

” Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie „ 

 

Część 1 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu. 

L
p
. 

Podstaw
a 

Opis i 
wyliczenia 

j.
m. 

Poszcz
. 

Razem 

1  NAWIERZCHNIE  PLACU FITNESS , PLACU ZABAW , STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 
1 KNR-W 2-

01 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki m3  

 
 
 

83.
432 

 
d
.
1 

0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładow- 

 
czymi na odległość do 1 km  
WYKOP POD NAWIERZCHNIE  
(3.14*(12.50+15.0)*0.5*(12.50+15.0)*0.5/4+13.50*15.0+5.52*8.74+1.5*8.0+ m3 

1.5*4.0)*0.20 

    RAZEM 83.
432 2 

d.
1 

KNR 2-31 
0407-05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
(15.0*2+13.50*2+12.50*2+14.0+5.52*2+8.74*2+8.0*2+4.0*2+1.50*2) 

m 
 
m 

 

 
151.
520 

 

    RAZEM 151.
520 3 

d.
1 

KNR 9-11 
0101-02 

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na 
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 
UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY POD NAWIERZCHNIĘ Z PIASKU 
<nawierzchnia fitness>15.0*4.00+12.50*4.00+<nawierzchnia placu zabaw> 
13.50*15.0 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

312.
500 

 

    RAZEM 312.
500 4 

d.
1 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Ułożenie warstwy piasku grub 40 cm 
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 
 
13.50*15.0 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

202.
500 

 

    RAZEM 202.
500 5 

d.
1 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Ułożenie warstwy piasku grub 20 cm 
NAWIERZCHNIA FITNESS 
 
15.0*4.0+12.50*4.0 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

110.
000 

 

    RAZEM 110.
000 6 

d.
1 

KNR 2-31 
0115-01 

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami 
ulepsza- jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm NAWIERZCHNIA STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 
3.14*9.0*9.0/4+5.52*8.74+1.50*8.0+1.50*4.0 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

129.
830 

 

    RAZEM 129.
830 7 

d.
1 

KNR 2-31 
0202-03 

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość 
po zagęszczeniu 8 cm 
NAWIERZCHNIA Z GRYSU STREFY RELAKSU I 
CHODNIKÓW 3.14*9.0*9.0/4+1.50*8.0+1.5*4.0+5.52*8.74 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

129.
830 

 

    RAZEM 129.
830 2  ŁAWKI , KOSZE , URZĄDZENIA 

8 
d.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż ławek kompletnych  
 

 
4 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

4.
00
0 

 

    RAZEM 4.
00
0 

9 
d.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż koszy na śmieci 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 

1
0 

d
.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż zestawu OSA 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 

1
1 

d
.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż hustawki BOCIANIE GNIAZDO 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 
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1
2 

d
.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż Piramidy (stożek) linowej wspinaczkowej mini 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 

1
3 

d
.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż stojaka na rowery  6 stanowisk 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 

1
4 

d
.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż regulaminu na metalowej nodze 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 

1
5 

d
.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż stołu do tenisa stołowego 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 

1
6 

d
.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 
OSOB MONTAŻ PYLONU 
 
6 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

6.
00
0 

 

    RAZEM 6.
00
0 

1
7 

d
.
2 

 
wycena 
indy- 
widualna 

Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB 
URZĄDZENIE DO ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA , NAECIARZ 
BIEGOWY , WAHADŁO , 
STERNIK 3 , MOTYL , ŁAWKA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI 
UD 1 KOMPLET - ( 6 URZĄDZEŃ) 
1 

szt 
 

 
 
 
szt 

 
 
 

 
1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 

3  OGRODZENIE 

1
8 

d
.
3 

KNR-W 2-
02 
1804-11 

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 
mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 
12.00+13.50+15.0*2 

m 
 
m 

 

 
55.
500 

 

    RAZEM 55.
500 1

9 
d
.
3 

KNR-W 2-
02 
1808-02 
analogia 

Furtka 1,5 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa 
dol- nego z blachy 
 
1 

kpl. 
 

 
kpl. 

 

 
 

1.
00
0 

 

    RAZEM 1.
00
0 

4  ZIELEŃ 

2
0 

d
.
4 

KNR 2-21 
0302-04 

Sadzenie drzew i krzewów  iglastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 
 
4SZT 4 

szt. 
 

 
szt. 

 

 
 

4.
00
0 

 

    RAZEM 4.
00
0 

2
1 

d
.
4 

KNR 2-21 
0701-01 

Pielęgnacja krzewów  iglastych 
 
4 

szt. 
 
szt. 

 

 
4.
00
0 

 

    RAZEM 4.
00
0 

2
2 

d
.
4 

KNR 2-21 
0401-05 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 
 
80 

m2 

 
m2 

 

 
80.
000 

 

    RAZEM 80.
000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIWZ - ” Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy 

Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie „

 

Załącznik nr 11 do SIWZ (wzór) 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

” Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie „ 

 

Część 2 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie. 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
1  NAWIERZCHNIE  PLACU FITNESS , PLACU ZABAW , STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 
1 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki m3  

 
 
 

79.099 

 
d.1 0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-  

czymi na odległość do 1 km  
WYKOP POD NAWIERZCHNIE  
(12.50*13.50+13.50*11.00-9.0*6.0*0.5+5.52*8.74+1.5*6.0+1.5*(15.0+17.0))* m3 
0.20 

    RAZEM 79.099 
2 KNR 2-31 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m  

 
186.520 

 
d.1 0407-05 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  

(8.74*2+5.52*2+12.50*2+13.50*2+11.0*2+13.50+2.0+3.0+1.50*3+15.0+17.0* m 
2+6.0*2) 

    RAZEM 186.520 
3 

d.1 
KNR 9-11 
0101-02 

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o 
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 
UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY POD NAWIERZCHNIĘ Z PIASKU 
<nawierzchnia fitness>11.0*3.50+10.0*4.0+<nawierzchnia placu zabaw> 
13.50*12.50 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

247.250 

 

    RAZEM 247.250 
4 

d.1 
 
wycena indy- 
widualna 

Ułożenie warstwy piasku grub 40 cm 
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 
 
13.50*12.50 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

168.750 

 

    RAZEM 168.750 
5 

d.1 
 
wycena indy- 
widualna 

Ułożenie warstwy piasku grub 20 cm 
NAWIERZCHNIA FITNESS 
 
11.0*3.50+10.0*4.0 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

78.500 

 

    RAZEM 78.500 
6 

d.1 
KNR 2-31 
0115-01 

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- 
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
NAWIERZCHNIA STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 
5.52*8.74+1.50*15.0+1.50*17.0+1.50*6.0 

m2 

 

 
m2 

 

 
 

105.245 

 

    RAZEM 105.245 
7 KNR 2-31 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po m2  

 
 
 

56.480 

 
d.1 0202-03 zagęszczeniu 8 cm  

NAWIERZCHNIA Z GRYSU STREFY RELAKSU , CHODNIKÓW I  PRZY  
STOJAKU NA ROWERY  
2.0*6.0+9.0*6.0*0.5+8.74*2.0 m2 
105.245 m2 105.245 

    RAZEM 161.725 
2  ŁAWKI , KOSZE , URZĄDZENIA 
8 

d.2 
 
wycena indy- 
widualna 

Montaż ławek kompletnych  
 

 
4 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
9 

d.2 
 
wycena indy- 
widualna 

Montaż koszy na śmieci 
 

 
2 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

2.000 

 

    RAZEM 2.000 
10 

d.2 
 
wycena indy- 
widualna 

Montaż zestawu OSA 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
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11 
d.2 

 
wycena indy- 
widualna 

Montaż hustawki BOCIANIE GNIAZDO 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
12 

d.2 
 
wycena indy- 
widualna 

Montaż Piramidy (stożek) linowej wspinaczkowej mini 
 
 

1 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
13 

d.2 
 
wycena indy- 
widualna 

Montaż stojaka na rowery  6 stanowisk 
 

 
1 

szt 
 

 
szt 

 

 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
14 

d.2 

 

wycena indy- 

widualna 

Montaż regulaminu na metalowej nodze 

1 

szt 

 

 

szt 

 
 
 
1.000 

 

    RAZEM 1.000 
15 

d.2 

 

wycena indy- 

widualna 

Montaż stołu do tenisa stołowego 

1 

szt 

 

 

szt 

 
 
 
1.000 

 

    RAZEM 1.000 
16 

d.2 

 

wycena indy- 

widualna 

Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB MONTAŻ PYLONU 

6 

szt 

 

 

szt 

 
 
 
6.000 

 

    RAZEM 6.000 
17 

d.2 

 

wycena indy- 

widualna 

Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB 

URZĄDZENIE DO ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA , NAECIARZ ZJAZDOWY 

, WAHADŁO ,ROWEREK , MOTYL , WIOŚLARZ  

1 

szt 

 

 

 

szt 

 
 
 
 
1.000 

 

    RAZEM 1.000 
3  OGRODZENIE 

18 
d.3 

KNR-W 2-02 
1804-11 

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o 
rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 13.50*2+12.50+11.0 

m 
 
m 

 

 
50.500 

 

    RAZEM 50.500 
19 

d.3 
KNR-W 2-02 
1808-02 
analogia 

Furtka 1,5 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dol- 
nego z blachy 
 
1 

kpl. 
 

 
kpl. 

 
 

 
1.000 

 

    RAZEM 1.000 
4  ZIELEŃ 

20 
d.4 

KNR 2-21 
0302-04 

Sadzenie drzew i krzewów  iglastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 
-  3 SZT 3 

szt. 
 

 
szt. 

 
 

 
3.000 

 

    RAZEM 3.000 
21 

d.4 
KNR 2-21 
0701-01 

Pielęgnacja krzewów  iglastych 
 
3 

szt. 
 
szt. 

 

 
3.000 

 

    RAZEM 3.000 
22 

d.4 
KNR 2-21 
0401-05 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 
 
80 

m2 
 
m2 

 

 
80.000 

 

    RAZEM 80.000 
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Załącznik nr 12 do SIWZ (wzór) 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

” Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie „ 

 

Część 1 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu. 

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
przedm. 

Ilość Cena jedn. Wartość 

1  NAWIERZCHNIE  PLACU FITNESS , PLACU ZABAW , STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 
1 

d.1 
KNR-W 2-01 
0203-06 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transpor- 
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg- 
łość do 1 km 
WYKOP POD NAWIERZCHNIE 

m3 (3.14* 
(12.50+15.0) 
*0.5*(12.50+ 
15.0)*0.5/4+ 
13.50*15.0+ 

5.52*8.74+ 
1.5*8.0+1.5* 

4.0)*0.20 = 
83.432 

  

2 
d.1 

KNR 2-31 0407- 
05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 

m (15.0*2+ 
13.50*2+ 
12.50*2+ 

14.0+5.52* 
2+8.74*2+ 
8.0*2+4.0* 

2+1.50*2) = 
151.520 

  

3 
d.1 

KNR 9-11 0101- 
02 

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geow- 
łókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposo- 
bem ręcznym 
UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY POD NAWIERZCHNIĘ Z 
PIASKU 

m2 <nawierzch- 
nia fitness> 

15.0*4.00+ 
12.50*4.00+ 

<nawierzch- 
nia placu za- 
baw>13.50* 

15.0 = 
312.500 

  

4 
d.1 

 
wycena indywi- 
dualna 

Ułożenie warstwy piasku grub 40 cm 
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 

m2 13.50*15.0 = 
202.500 

  

5 
d.1 

 
wycena indywi- 
dualna 

Ułożenie warstwy piasku grub 20 cm 
NAWIERZCHNIA FITNESS 

m2 15.0*4.0+ 
12.50*4.0 = 

110.000 

  

6 
d.1 

KNR 2-31 0115- 
01 

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z 
domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % 
- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
NAWIERZCHNIA STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 

m2 3.14*9.0* 
9.0/4+5.52* 
8.74+1.50* 

8.0+1.50*4.0 
= 129.830 

  

7 
d.1 

KNR 2-31 0202- 
03 

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozściela- 
na ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 
NAWIERZCHNIA Z GRYSU STREFY RELAKSU I 
CHODNIKÓW 

m2 3.14*9.0* 
9.0/4+1.50* 

8.0+1.5*4.0+ 
5.52*8.74 = 

129.830 

  

Razem dział: NAWIERZCHNIE  PLACU FITNESS , PLACU ZABAW , STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW  
2  ŁAWKI , KOSZE , URZĄDZENIA 
8 

d.2 
 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż ławek kompletnych  szt 4   

9 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż koszy na śmieci szt 1   

10 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż zestawu OSA szt 1   

11 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż hustawki BOCIANIE GNIAZDO szt 1   
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12 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż Piramidy (stożek) linowej wspinaczkowej mini 
 

szt 1   

13 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż stojaka na rowery  6 stanowisk szt 1   

14 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż regulaminu na metalowej nodze szt 1   

15 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż stołu do tenisa stołowego szt 1   

16 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB 
MONTAŻ PYLONU 

szt 6   

17 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB 
URZĄDZENIE DO ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA , 
NAECIARZ BIEGOWY , WAHADŁO , 
STERNIK 3 , MOTYL , ŁAWKA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI 
UD 
1 KOMPLET - ( 6 URZĄDZEŃ) 

szt 1   

Razem dział: ŁAWKI , KOSZE , URZĄDZENIA  

3  OGRODZENIE 
18 

d.3 
KNR-W 2-02 
1804-11 

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalo- 
wych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w 
gruncie i obetonowanych 

m 12.00+ 
13.50+15.0* 

2 = 55.500 

  

19 
d.3 

KNR-W 2-02 
1808-02 
analogia 

Furtka 1,5 m z siatki w ramach stalowych na gotowych 
słupkach bez pasa dolnego z blachy 

kpl. 1   

Razem dział: OGRODZENIE  

4  ZIELEŃ 
20 

d.4 
KNR 2-21 0302- 
04 

Sadzenie drzew i krzewów iglastych form naturalnych na 
terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą 
dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 
- 4SZT 

szt. 4   

21 
d.4 

KNR 2-21 0701- 
01 

Pielęgnacja krzewów  iglastych szt. 4   

22 
d.4 

KNR 2-21 0401- 
05 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
kat. III z nawożeniem 

m2 80   

Razem dział: ZIELEŃ  

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  

Podatek VAT  

Ogółem wartość kosztorysowa robót  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli wykonawcy 
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Załącznik nr 13 do SIWZ (wzór) 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

” Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte 

Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie „ 

 

Część 2 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie. 

Lp. Podstawa Opis Jedn. 
przedm. 

Ilość Cena jedn. Wartość 

1  NAWIERZCHNIE  PLACU FITNESS , PLACU ZABAW , STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 
1 

d.1 
KNR-W 2-01 
0203-06 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transpor- 
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg- 
łość do 1 km 
WYKOP POD NAWIERZCHNIE 

m3 (12.50* 
13.50+ 

13.50*11.00- 
9.0*6.0*0.5+ 

5.52*8.74+ 
1.5*6.0+1.5* 
(15.0+17.0)) 

*0.20 = 
79.099 

  

2 
d.1 

KNR 2-31 0407- 
05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 

m (8.74*2+ 
5.52*2+ 

12.50*2+ 
13.50*2+ 
11.0*2+ 

13.50+2.0+ 
3.0+1.50*3+ 

15.0+17.0* 
2+6.0*2) = 

186.520 

  

3 
d.1 

KNR 9-11 0101- 
02 

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geow- 
łókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposo- 
bem ręcznym 
UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY POD NAWIERZCHNIĘ Z 
PIASKU 

m2 <nawierzch- 
nia fitness> 

11.0*3.50+ 
10.0*4.0+< 

nawierzch- 
nia placu za- 
baw>13.50* 

12.50 = 
247.250 

  

4 
d.1 

 
wycena indywi- 
dualna 

Ułożenie warstwy piasku grub 40 cm 
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 

m2 13.50*12.50 
= 168.750 

  

5 
d.1 

 
wycena indywi- 
dualna 

Ułożenie warstwy piasku grub 20 cm 
NAWIERZCHNIA FITNESS 

m2 11.0*3.50+ 
10.0*4.0 = 

78.500 

  

6 
d.1 

KNR 2-31 0115- 
01 

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z 
domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % 
- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
NAWIERZCHNIA STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW 

m2 5.52*8.74+ 
1.50*15.0+ 
1.50*17.0+ 
1.50*6.0 = 

105.245 

  

7 
d.1 

KNR 2-31 0202- 
03 

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozściela- 
na ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 
NAWIERZCHNIA Z GRYSU STREFY RELAKSU , 
CHODNIKÓW I  PRZY STOJAKU NA ROWERY 

m2 161.725   

Razem dział: NAWIERZCHNIE  PLACU FITNESS , PLACU ZABAW , STREFY RELAKSU I CHODNIKÓW  
2  ŁAWKI , KOSZE , URZĄDZENIA 
8 

d.2 
 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż ławek kompletnych  szt 4   

9 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż koszy na śmieci szt 2   

10 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż zestawu OSA szt 1   

11 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż hustawki BOCIANIE GNIAZDO szt 1   
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12 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż Piramidy (stożek) linowej wspinaczkowej mini 
 

szt 1   

13 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż stojaka na rowery  6 stanowisk szt 1   

14 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż regulaminu na metalowej nodze szt 1   

15 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż stołu do tenisa stołowego szt 1   

16 
d.2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB 
MONTAŻ PYLONU 

szt 6   

Lp
. 

Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość   

17 
d.
2 

 
wycena indywi- 
dualna 

Montaż urządzeń do ćwiczeń 1 OSOB 
URZĄDZENIE DO ĆWICZENIA 
MIĘŚNI BRZUCHA , NAECIARZ 
ZJAZDOWY , WAHADŁO , 
ROWEREK , MOTYL , WIOŚLARZ 

szt 1   

Razem dział: ŁAWKI , KOSZE , URZĄDZENIA  
3  OGRODZENIE 

18 
d.3 

KNR-W 2-02 
1804-11 

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalo- 
wych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w 
gruncie i obetonowanych 

m 13.50*2+ 
12.50+11.0 

= 50.500 

  

19 
d.3 

KNR-W 2-02 
1808-02 
analogia 

Furtka 1,5 m z siatki w ramach stalowych na gotowych 
słupkach bez pasa dolnego z blachy 

kpl. 1   

Razem dział: OGRODZENIE  
4  ZIELEŃ 

20 
d.4 

KNR 2-21 0302- 
04 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych 
na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą 
dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 
-  3 SZT 

szt. 3   

21 
d.4 

KNR 2-21 0701- 
01 

Pielęgnacja krzewów liściastych szt. 3   

22 
d.4 

KNR 2-21 0401- 
05 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
kat. III z nawożeniem 

m2 80   

Razem dział: ZIELEŃ  

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  

Podatek VAT 
 

Ogółem wartość kosztorysowa robót 
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Miejscowość, data 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli wykonawcy 

 


