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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 

L.p. Oznaczenie 
Części 

Nazwa Części 

1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
2. Część II Załączniki  
3. Część III Program funkcjonalno – użytkowy 
4 Część IV Specyfikacja na dostawy i montażu urządzeń  doposażających  dwa place 

zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni  
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 
 
Gmina Charsznica 
32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20 
NIP: 6591153915 
REGON: 000532234 
 
2. OZNACZENIE WYKONAWCY. 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Przetarg nieograniczony.  
 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę dwóch  placów zabaw:  
- w  Zespole Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy – Szkoła Podstawowa, 
 - w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Oddział Przedszkolny w Uniejowie Rędzinach      
o nawierzchni bezpiecznej, elastyczne płyty na bazie granulatów gumowych SBR i EPDM  wraz z 
urządzeniami zabawowymi oraz doposażenie  dwóch istniejących placów zabaw w Szkole 
Podstawowej w Swojczanach w urządzenia zabawowe  oraz Zespole Szkół w Tczycy – Szkoła 
Podstawowa  w urządzenia zabawowe oraz bezpieczną nawierzchnię 
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu  upowszechnienie  edukacji  
przedszkolnej.  
Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania  dotyczące 
projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.  
 
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 
art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za 
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego 
poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak 
produkty opisane w przedmiocie zamówienia.  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa 
program funkcjonalno użytkowy stanowiący część III SIWZ., oraz specyfikacja na dostawy i montaż 
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urządzeń  doposażających  dwa place zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni stanowiący część 
IV SIWZ 
 
 

Kod CPV  

45.11.27.23-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

71.32.00.00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45.23.32.50-6 - roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  

45.34.20.00-6 - wznoszenie ogrodzeń  

37.53.52.00-9 - wyposażenie placów zabaw 
 
 
5. ZAMÓWIENIA CZ ĘŚCIOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Termin wykonania zamówienia: 20.12.2014r. 
 
 
 
9. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU 

DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 
 
 
Nazwa 
części 
tabeli 

Warunek Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające 
spełnienie warunku 

Data wystawienia lub 
sporządzenia dokumentu 
albo oświadczenia 

A Spełnianie przez Wykonawcę 
warunków, o których mowa w art. 

1. oświadczenie o spełnianiu warunków (według 
załącznika nr 2) 

Przed upływem terminu 
składania ofert. 
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2. wykaz (sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW) 
wykonanych, robót w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy — w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te zadania 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

Przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. wykaz osób skierowanych do wykonywania 
zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu 
przez te osoby odpowiednich uprawnień 
(załącznik nr 5); 

Przed upływem terminu 
składania ofert. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień 
publicznych: 
1. Wykonawca musi wykazać że 
wykonał co najmniej jedno  zadanie 
porównywalne z przedmiotem 
zamówienia (projekt i budowa placu 
zabaw) o wartości (każdego 
zadania) co najmniej 100.000 zł 
brutto  
2. Dysponuje osobą pełniącą 
funkcję projektanta oraz osobą 
pełniącą funkcję kierownika robót, 
osoby te posiadają odpowiednie 
uprawnienia zawodowe i aktualny 
wpis do odpowiedniej Izby 
Samorządu Zawodowego. 
 4. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę minimum 
100.000 złotych 

Przed upływem terminu 
składania ofert. 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
(według załącznika nr  3) 

Przed upływem terminu 
składania ofert. 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 

Nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu 
składania ofert 

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu 

Nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu 
składania ofert 

B Brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie  
zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy   

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu 

Nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu 
składania ofert 

C Potwierdzenie, że oferowane 
dostawy, usługi odpowiadają 
wymaganiom 
określonym przez zamawiającego 

1. opis lub fotografie urządzeń zabawowych  
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2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych 
w pkt. 9.B. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.B.2-4 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.  

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 niniejszej IDW składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
potwierdzonym przez Wykonawcę.  

 
10. OFERTA WSPÓLNA. 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia a wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1 muszą spełniać oni łącznie. 
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:  

1) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego w niniejszej IDW 
Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Partnerów; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.  
3) każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1  oraz: 
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a) każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt. 
9.B niniejszej IDW, 

b) Formularz Ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej IDW), oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 
1-4 (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2) - powinny dotyczyć łącznie wszystkich 
Partnerów i powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub 
przez Pełnomocnika; 

c) spełnienie warunków, o których mowa w tabeli opisanej w  pkt. 9.1. niniejszej IDW w 
poz. A.1-A.4 oraz C może nastąpić poprzez złożenie dokumentów dotyczących 
któregokolwiek z Partnerów;   

4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
6) Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda dostarczenia umowy o współpracy 

Partnerów składających ofertę wspólną.  
 

11. WADIUM 
 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 000 PLN. 
 

Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących 
formach: 

− pieniądzu, 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
− gwarancjach bankowych, 
− gwarancjach ubezpieczeniowych, 
− poręczeniach udzielonych 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. 
Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
 

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe w  
BS Wolbrom Odział Charsznica  nr 65 8450 0005 0030 0300 0013 0002. 
 

Wadium w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w  Urzędzie Gminy Charsznicy  
(sekretariat) w terminie przewidzianym na składania ofert. 
 
Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej aniżeli  pieniężnej winno: 
a. obejmować uwarunkowania zawarte w art.46 ust. 4a oraz art. 46 ust 5 pkt. 1, 3 ustawy p.z.p. tj.  

i.   wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył  
dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,  

ii.     wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na   
warunkach określonych w  ofercie,  

iii.    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy.  

b. gwarantować wypłatę wadium na każde pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sposób 
bezwarunkowy. 
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Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w 
oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 
 

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie 
wykluczony z postępowania, jego oferta  zostanie  odrzucona. 
 

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach i terminach wymienionych w art. 46 ust. 
1, ust.1a, ust. 2 ustawy p.z.p.. 
 

 
12. ZALICZKI 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
13.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 
 

Zamawiający nie wymaga  zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 
 
14. WALUTA W JAKIEJ B ĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWI ĄZANE Z 

REALIZACJ Ą NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na cały przedmiot 

zamówienia.  
3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, treść 

oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy 

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty, 
podpisania oferty oraz składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego (pełnomocnictwo rodzajowe) musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 
dołączyć oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe) wystawionego 
na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 
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6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej    
z niniejszą IDW formie.  

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
2. Forma oferty. 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem treści pkt. 9.6 niniejszej 
IDW oraz mieć formę pisemną. 

b) Oferta musi być podpisana przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa (pełnomocnictwo 
rodzajowe). 

c) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie pismem czytelnym i nieścieralnym. 

d) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

e) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale 
połączone w jedną całość inną techniką.  

f) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być 
numerowane i parafowane.  

g) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone 
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę. 

h) Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt. 9.2-4 niniejszej IDW, mogą 
być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 
3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 9 i 28 
niniejszej IDW.  

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 
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4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

2) Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.  

3) Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.4.1) niniejszej 
IDW nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego 
wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.   

 
16. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TRE ŚCI SIWZ 
 
1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 
 
2. Zmiany w treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego.  

2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
4) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeśli to jest konieczne.  

 
17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są 
pracownicy Urzędu Gminy w Charsznicy : 

1) Pani Agata Ciepała tel. nr 41 3836616 
 

18. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Charsznicy  -Sekretariat  w 

nieprzekraczalnym terminie: 
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do dnia  15.10.2014 r. do godz.  09.00 

 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Oferta w postępowaniu na realizację zadania: 
Zaprojektowanie i budowa dwóch  placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” realizowanego przez Gminę Charsznica 

Nie otwierać przed dniem: 15.10.2014r. godz. 09.00.” 
 

4. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
19. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁO ŻONEJ OFERTY. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 
 
2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.     
 
3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 
20. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Charsznicy, pokój nr21   
 

w dniu  15.10.2014 o godz.  09.30 
 
21. TRYB OTWARCIA OFERT  
 
1.  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 
oferty, których dotyczy  "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  
 

4. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.   

 
22. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA. 
 
Stosownie do art. 84 ust. 2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po 
terminie. 
 
23. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
2.  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. 

 
24. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 
1. Cena oferty musi zawierać: cenę brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT za 

wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.  
2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu tj. projekt 

placu zabaw, przygotowanie terenu pod montaż nowych urządzeń zabawowych(w tym 
ogrodzenie terenu), dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych, zapewniających przekazanie 
placów zabaw do użytkowania, zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym.  
Cenę oferty należy podać uwzględniając zakres prac o którym mowa w pkt 4. SIWZ oraz inne 
koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym 
koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające z wszelkich 
upustów i rabatów.  

3. Cena końcowa oferty będzie podana przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN). Wszystkie 
płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.  

 
25. KRYTERIA OCENY OFERT. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
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2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o jedyne kryterium - najniższa cena. Do obliczenia liczby 
punktów za kryterium „cena” zastosowany zostanie niżej podany wzór: 

 
gdzie: 

C – liczba punktów za kryterium „cena” 
Cmin – cena najniższa 
Cbo – cena badanej oferty 

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 
który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

 
26. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ. 
 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, 
oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie 
odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

27. UZUPEŁNIENIE OFERTY.  
 

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 
złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
 
28. ZAWARTOŚĆ OFERTY. 
 

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać 
następujące dokumenty:  
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1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 – załącznik nr 2. 
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 - 

załącznik nr 3. 
4) Wykaz wykonywanych lub wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
(załącznik nr 4).  

5) Dokument potwierdzający należyte wykonanie zadań wskazanych w załączniku nr 4. 
6) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 5). 
7) Oświadczenie, że osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie 

uprawnienia (załącznik nr 6). 
8) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (załącznik nr 7) 
9) Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 8) 
10) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

11) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2. 

12) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 

13) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że  

         uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych      
         płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
14) Opis lub fotografie urządzeń zabawowych. 
15) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego. 

16) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego 
w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej – Pełnomocnictwo(a) (pełnomocnictwo rodzajowe). 

 
W przypadku, gdy  zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie 
zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.  
 
29. TRYB OCENY OFERT.  
 
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
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2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ nie powodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

 
2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.  
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści 
art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p. 
 
30. ODRZUCENIE OFERTY. 
 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 

1) jest ona niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia;  
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
8) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
31. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POST ĘPOWANIA. 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

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

miejsce  zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 
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4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w pkt. 3a na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć Zamawiającemu 
specyfikację cenową, zawierająca ceny poszczególnych elementów składających się na 
przedmiot zamówienia  

6. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną wskazane Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
odrębnym pismem . 

32. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZ ĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W 
SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.  

1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej,  
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części III niniejszej SIWZ; 
6) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 

SIWZ. 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

przedmiotwej ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów określonych w pkt. 32.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
a) złożono tylko jedną ofertę lub; 
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wylkuczono żadnego Wykonawcy. 

4. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że przewidziano możliwość takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określono warunki takiej zmiany. 

5. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie: 
terminu - Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli 
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem: 
a) wstrzymania prac, objętych umową, przez właściwe organy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 
b) przedłużającej się procedury przetargowej, 
c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji danych, zgód, bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 
d) niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

      Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu o czas trwania przeszkody. 
7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przed podpisaniem umowy 
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Zamawiający zażąda przedłożenia umowy o współpracy Partnerów składających ofertę 
wspólną.  

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości zamówienia podwykonawcy. 
 
33. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
 
1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej 
ustawy. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 36.1 niniejszej IDW w tym postępowaniu 
jest: 
- odwołanie; 
- skarga do sądu. 

 
34. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazane za pomocą faksu (nr 41 3836616) lub drogą elektroniczną gzeasch@vp.pl 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 
 
 
 
35. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO IDW.   
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
 
L.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 
1.  Załącznik nr  1 Wzór Formularza Ofertowego 

2.  Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zawartych w art. 
22 ust. 1 pkt 1 - 4  

3.  Załącznik nr  3 
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

4.  Załącznik nr  4 

Wykaz wykonywanych lub wykonanych robót budowlanych 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie 

5.  Załącznik nr  5 Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia 

6.  Załącznik nr  6 
Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby 
wymienione w załączniku nr 5 do IDW 

7.  Załącznik  nr 7 
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 
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8.  Załącznik Nr 8 Wzór umowy  
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CZĘŚĆ II 
 

Załączniki 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego 
 
         

     
 

 
………………………… 
pieczęć wykonawcy 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

Zaprojektowanie i budowa dwóch  placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” realizowanego przez Gminę Charsznica 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Gmina Charsznica,  
32-250 Charsznica ul. Kolejowa 20 
 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 

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

Partner nr 1   
 

 

Partner nr 2   
 

 

 
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imi ę i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego 

zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ, 
3) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  
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5.  Całkowita cena mojej (naszej) oferty 

wynosi …….……………....................................................... ………………………………zł 

(słownie: ……………………………….................................................……..................... zł), w tym 

podatek VAT …....…..%. 

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, 
posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT, a 
także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia pozwalające po jego wykonaniu na 
przekazanie go do użytkowania. 
 

6.  Termin realizacji zamówienia wynosi: 20 .12.2014. 
 

7.  Okres udzielonej przez nas gwarancji wynosi: 3 lat. 
 

8.  W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone we wzorze umowy. 
 

9. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 
 

10. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]. 

 

11. Nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia. 
 

12. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

13. Wykonanie następujących części zamówienia powierzę(ymy) niżej wymienionym 
Podwykonawcom: 

 
…………………………………………………………………… 

 
 

 
 

Miejscowość…………..,data ………………. 
 

……………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt.1 - 4 
 
 
OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPO WANIU 
 

Zaprojektowanie i budowa dwóch  placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” realizowanego przez Gminę Charsznica 

ZAMAWIAJ ĄCY 

 
                                                                                          Gmina Charsznica,  
                                                                           32-250 Charsznica ul. Kolejowa 20 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 

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

Partner nr 1  
 

 

Partner nr 2  
 

 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji  istotnych 
warunków zamawiającego, dotyczące  w szczególności : 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 
 
Miejscowość……………..data………………. 
 

……………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 



 

23 
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica „ 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
 Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POST ĘPOWANIA 
 
ZAMAWIAJ ĄCY 
 
                                                                                          Gmina Charsznica,  
                                                                         32-250 Charsznica ul. Kolejowa 20 
 
 

 
WYKONAWCA (PARTNER): 
 
 
Nazwa  wykonawcy ……………………………………………… 
 
Adres wykonawcy……………………………………………….. 
 
 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu    
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 

szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda 
ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 
lat przed wszczęciem postępowania. 

2) z Firmą którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 

3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub 
wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo 
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przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną nie zostałem / zostałam prawomocnie 
skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 
- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną spółką partnerską spółką komandytową 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 
urzędującego członka organu zarządzającego. 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
Miejscowość………………….data…………… 

 
 

……………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych lub wykonanych robot w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie 

 

WYKONAWCA: 

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

Partner nr 1 
 

  

Partner nr 2 
 

  

  
 
 

Wykaz wykonywanych lub wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 

Zaprojektowanie i budowa dwóch  placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” realizowanego przez Gminę Charsznica 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zadania Data wykonania 
Zamawiający 

(nazwa, adres) 

 
1. 

  
 
 

  

 
2. 

  
 
 

  

 
3. 

  
 
 

  

 
4. 

  
 
 

  

 
UWAGA: Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko prace potwierdzone załączonymi referencjami lub protokołami   
                 odbioru końcowego. 
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Miejscowość……………………..,data………………… 
 

……………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

 
 
 
 
WYKONAWCA: 

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

Partner nr 1  
 

 

Partner nr 2  
 

 

 
 
 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Zaprojektowanie i budowa dwóch  placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” realizowanego przez Gminę Charsznica 

 

Lp. Imi ę i nazwisko Proponowana funkcja 
Rodzaj i numer uprawnień 

zawodowych 

 
1. 

  
 
 

 

 
2. 

  
 
 

 

 
3. 

  
 
 

 

 
4. 

  
 
 

 

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

……………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.  
 

Zaprojektowanie i budowa dwóch  placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” realizowanego przez Gminę Charsznica 

 
 
 
WYKONAWCA: 

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

Partner nr 1  
 

 

Partner nr 2  
 

 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Osoby wymienione w załączniku nr 5 (Wykaz osób) posiadają wymagane przez prawo uprawnienia. 
 

 
 
Miejscowość …………………,data……………… 

……………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica „ 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
 Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Załącznik Nr 7   Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  
 
OŚWIADCZENIE  DOTYCZACE  GRUPY  KAPITAŁOWEJ 
 
 
                                                                                          Gmina Charsznica,  
                                                                           32-250 Charsznica ul. Kolejowa 20 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………….. 
 
Adres Wykonawcy ………………………………………………… 
 
Miejscowość ………………………………………………………. 
 
 
Na mocy art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej : 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 

……………………………….. 
(data, czytelny podpis wykonawcy ) 

 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do 
grupy kapitałowej *. 
 

……………………………….. 
(data ,czytelny podpis wykonawcy ) 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 8- wzór umowy  
 
 
 
 
 
 

WZÓR UMOWY 
Umowa nr …… 

 

zawarta w dniu ……………… 2014 roku w Miechowie- Charsznicy  pomiędzy Gminą Charsznica   
reprezentowaną przez Wójta Gminy Charsznica, zwaną w dalszej części Umowy 
ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby: 
1. Wójt Gminy – Jan Żebrak  
przy kontrasygnacie Skarbnika – Stanisławy Bogusz, 
 
a  
……………………………………………………............................................................. 
z siedzibą w …………………………… 
zarejestrowanym w………………….. 
pod numerem……………………………….. NIP……………………REGON……………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:  

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa dwóch  placów zabaw oraz 
doposażenie  dwóch istniejących  w ramach projektu „ Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica. 
2. Przedmiot umowy obejmuje,  zaprojektowanie i budowę dwóch  placów zabaw:  
- w  Zespole Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy – Szkoła Podstawowa, 
 - w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Oddział Przedszkolny w Uniejowie Rędzinach  
o  nawierzchni bezpiecznej, elastyczne płyty na bazie granulatów gumowych  SBR i EPDM wraz z 
urządzeniami zabawowymi  
oraz 
doposażenie dwóch istniejących placów zabaw : 
-w Szkole Podstawowej w Swojczanach w urządzenia zabawowe 
-w Zespole Szkół w Tczycy –Szkoła Podstawowa w urządzenia zabawowe oraz bezpieczną 
nawierzchnię  
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
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3. Przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu współfinansowany przez  Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad wraz z 
aktualnymi atestami i certyfikatami na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich i 
europejskich norm. 
 

 
§ 2 

Termin wykonania 
 
Zamówienie należy zrealizować do dnia: 20.12.2014. 

§3 
Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) protokolarnego przekazania terenu robót, 
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
c) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez kierownika budowy,  
b) protokolarnego przejęcia terenu robót, 
c) urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej 

i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia 
tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów, 

d) zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

e) uzgadniania z inspektorem nadzoru terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu,  

f) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych, 
g) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na zamawiającego lub wykonawcę, 
h) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia 

w czynnościach odbiorów, 
i) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych,  
j) gospodarowania na własny koszt odpadami powstającymi w wyniku realizacji zadania przy 

przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  w szczególności 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

k) niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach 
mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania 
powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu 
wobec zamawiającego,  

l) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód 
powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy, 

m) bieżącego utrzymania czystości w obrębie terenu budowy, 



 

33 
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica „ 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
 Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu w 
terminie ustalonym na odbiór końcowy,  

o) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie 
usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad, 

p) wykonania w 3 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy 

oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez 

zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy. 

 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe zgodne 
ze złożoną ofertą w wysokości: 
Cena netto:…………………………………….…. 
Podatek …… % VAT w wysokości: …………………………………. 
Cena brutto:…………………………………….(słownie)…………………………………….. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania poprawnej pod względem 
formalnym i rachunkowym faktury VAT, wystawionej na: 

       Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Charsznicy , ul. Kolejowa 20 ;  
32-250 Charsznica , NIP- 659-11-34-160 

3. Płatność za zrealizowanie zamówienia dokonana będzie jednorazowo po realizacji 
przedmiotu     umowy. 

4.   Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie zrealizowania protokołami odbiorczymi 
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisanymi przez Wykonawcę i przedstawiciela Odbiorcy  

 
§ 5 

Kary umowne  i odstąpienie od umowy 
 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę w wysokości 0.5% od wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% od wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,  

c) za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 0,5 
% od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad , 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo przerwania robót i odstąpienia od umowy bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu w przypadku stosowania innych niż podano w specyfikacji materiałów z 
jednoczesnym zastosowaniem kar jak w ust.2 i 3 
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4. Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności na przyszłe 
zobowiązania wynikające z niniejszej umowy 

§ 6 
Gwarancja jakości 

1.Strony ustalają, że Wykonawca ponosi  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w 
odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru 
końcowego. 
2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego (zgodnego z niniejszą umową) 
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność z tytułu gwarancji za 
wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego. 

 
§ 7 

Zmiany umowy 
 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 
a) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:  
- prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
- wystąpił stan siły wyższej, np. i klęska żywiołowa, którego nie można było przewidzieć, w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach 
 - miały miejsce działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencja winy którejkolwiek ze stron. 
 - wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi. 
 b) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że:  
 - z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie 
wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy;  
 c) w zakresie zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, że nastąpi zmiana stawki urzędowej podatku 
VAT; 
 d) w zakresie personelu Zamawiającego/Wykonawcy, pod warunkiem że wystąpiło zdarzenie 
losowe uniemożliwiające dalsze pełnienie funkcji a proponowane do zastąpienia ich osoby 
posiadają odpowiednie kwalifikacje; 
 e) w zakresie zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; 
 f) w zakresie robót zamiennych, które mogą dotyczyć: 
 - zmiany technologii robót, 
 - zmiany materiałów, urządzeń lub wyposażenia, 
Pod warunkiem, że proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego 
jakie przewiduje dokumentacja projektowa oraz, że nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
g) pozostałe zmiany mogą być spowodowane: 
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 - zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 
zamówienia , 
 - gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym 
zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek 
zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu. 

2. Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 
� W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy  Kodeksu cywilnego. 
� Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
� Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM w sprawie realizacji umowy jest 

ze strony WYKONAWCY ……………... tel. ………… 
� Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z WYKONAWCĄ w sprawie realizacji umowy jest ze 

strony ZAMAWIAJĄCEGO …………………..  tel. ……… 
� Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 
� Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 
2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2; 
3) specyfikacja cenowa – załącznik nr 3. 

 
 

Zamawiający                                           Wykonawca 
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CZĘŚĆ III 

 
Program funkcjonalno - użytkowy 

 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY 
 

Gmina Charsznica, ul. Kolejowa 20;  32-250 Charsznica 
 

Nazwa Zamówienia : 

Zaprojektowanie i budowa dwóch  placów zabaw oraz doposażenie dwóch 

istniejących w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 

gminie Charsznica” realizowanego przez Gminę Charsznica. 
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1. Ogólny opis  przedmiotu zamówienia  
 
Zaprojektowanie oraz wybudowanie dwóch  placów  zabaw w ramach projektu systemowego pn. 
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica  "  
 
w   Zespole Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie  -Charsznicy -Szkoła Podstawowa , 
 
 i w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Oddział  Przedszkolny w  Uniejowie – Rędzinach.   
 

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi spełniać 
wymagania odnośnie przepisów, w tym: 
 

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.); 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze 
zm.); 
-Ustawy z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezpieczeństwie i produktów ( Dz. U. z 2003, nr 229, poz. 
2275  ze zm.); 
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

W fazie projektowania obowiązkiem projektanta musi być prowadzenie konsultacji z dyrektorem 
szkoły, w szczególności dotyczących zagospodarowania terenu. 

2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych 

 
Powierzchnia placu zabaw : 

Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy –Szkoła Podstawowa w 
Charsznicy 

 

Powierzchnia projektowanego placu zabaw                                          300m2 
 Powierzchnia sztucznej nawierzchni                         ok                        200m2

 

Powierzchnia nawierzchni trawiastej                          ok                       100m2                    
 

Szkoła Podstawowa Pogwizdów Oddział Przedszkolny w Uniejowie  –Rędzinach 
 
  
Powierzchnia projektowanego placu zabaw                                           130m2 
 Powierzchnia sztucznej nawierzchni                        ok.                          86m2

 

Powierzchnia nawierzchni trawiastej                        ok.                          44m2                    
 

Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania 
przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę ogrodzenie, oraz 
zagospodarowanie placu budowy, wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia. 
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3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ( opis stanu istniejącego): 
 
Teren lokalizacji inwestycji: 
- Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy-Szkoła Podstawowa w Charsznicy  
ul. Szkolna 14 ; 32-250 Charsznica ;  działka  nr  389/1 
-Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie  Oddział Przedszkolny w  Uniejowie –Rędzinach działka Nr  
256 

Dane informacyjne dla działki – działki są  własnością gminy Charsznica.  

Infrastruktura  i  komunikacja:   dojazd  do  terenu   inwestycji   istniejącym układem 
komunikacyjnym. 
Cechy gruntu:  
Cechy gruntu jako podłoża budowlanego: Wykonawca musi określić we własnym zakresie. Zaleca 
się przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie. 

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno –użytkowe  
 

Zadania Wykonawcy : 
-zaprojektowanie  szkolnych placów zabaw w tym pozyskanie mapy do celów projektowych; 
-dokonanie stosownych zgłoszeń i uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń; 
-przygotowanie podłoża; 
-wykonanie szkolnych placów zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz ogrodzeniem ; 
-dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzących w skład szkolnych placów zabaw ; 
- przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania , 
 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  
-projekt budowlany; 
-przedmiar robót budowlanych 
-Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
-kosztorys uproszczony ofertowy 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze; 
-dokumentacje zawierającą  atesty, aprobaty techniczne  lub certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia    
eksploatacji; 
-kosztorys powykonawczy. 

Normy odnoszące się do placów zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-
3:2009, PN-EN 1176-4: 2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, 
PN- EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009 
Do odbioru końcowego Oferent przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz  
certyfikaty i atesty na zastosowane urządzenia i materiały 

 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu szkoły w rejonie prac. 
Oferent będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w 
zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
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- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. 
 
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 
wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.   
Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie 
nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-
instalacyjnych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa 
organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób 
trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.  
 
 
 Wyposażenie placu zabaw  
 Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie –Charsznicy- Szkoła Podstawowa w 
Charsznicy  
 

     a) Góra wspinaczkowa - 1 sztuka  

Ponad 2 metry kwadratowe powierzchni w kształcie góry do wspinania. Urządzenie wykonane z 
masywnego tworzywa sztucznego imitującego kamień o podwójnych ściankach wypełnionych w 
środku powietrzem. Każda z ponad dwumetrowych ścian stanowi element do wspinania o różnym 
stopniu trudności. Dwie łatwiejsze ścianki prowadzą do połowy góry na platformę wykonaną z 
siatki typu trampolina umieszczonej we wnęce góry. Dwie pozostałe umożliwiają wspinaczkę na 
sam szczyt. Na ściankach zamontowane są przynajmniej dwie drabinki linowe, 9 profesjonalnych, 
masywnych uchwytów umożliwiających wspinanie, ponad 15 otworów do wspinania i 
przechodzenia.  Konstrukcja o opływowych kształtach i lekkim nachyleniu, pozwala dzieciom na 
bezpieczną zabawę.   Wymiary:  203 x 203 x 132 cm 
 
 
 
 
b) Wielki dom -1 sztuka  

Wielki dom o podstawie kwadratu, długości boku przynajmniej 170 cm i wysokości ponad 185 cm 
ze świetlikiem w dachu wpuszczającym dodatkowe światło do wnętrza domku. Wykonany z 
masywnego tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach w środku wypełnionych powietrzem, 
umożliwia eksploatację kącika na długie lata. Kubatura zbliżona do sześcianu pozwala na 
swobodną zabawę jednocześnie kilkorgu dzieciom w różnym wieku. Po obu stronach domu 
znajduje się wykusz umożliwiający dzieciom większe pole obserwacji a dorosłym obserwację 
dzieci podczas zabawy. Na pozostałych pełnych  ściankach domku  umieszczono  duże okna z 
ruchomymi okiennicami.  We wnętrzu pomieszczenia znajduje się kuchnia z dwoma palnikami, 
zlew z kranem, składany stolik oraz szafka a na zewnątrz elektroniczny dzwonek do drzwi, 
wycieraczka i balustrada.      Wymiary:  168 x 185 x 168 cm 
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c)Domek Farmera -  1 sztuka  
 

Domek wykonany z tworzywa sztucznego, stylizowany na starą chatę krytą gontem, murowaną z 
kamienia. Wyposażony w 3 duże, przestronne okna, dzięki którym wnętrze domku jest doskonale 
doświetlone przez dzienne światło, a rodzice w dogodny sposób mogą obserwować bawiące się w 
środku dzieci.  
W domku znajduje się panel kuchenny z palnikiem, umywalką i obrotowym kranem, który zachęca 
do kreatywnej i różnorodnej zabawy. Dodatkową atrakcją jest telefon bezprzewodowy.  
Wnętrze domku zdobi murowany kominek. Do domku wchodzi się przez holenderskie drzwi, obok 
których znajduje się skrzynka pocztowa oraz dzwonek zasilany 2 bateriami AAA (niezałączone). 
Ścianę frontową zdobi pojemna donica, w której można sadzić sezonowe kwiatki. Wymiary: 149 x 
137 x 140 cm 
 
d)Plac zabaw z koszem -  1 sztuka  

Kompleks umożliwiający zabawy ruchowe dla kilku dzieci równocześnie. 
Można się wspinać po drabinie i po schodach. Można wejść na piętro domku umieszczonego ponad 
metr nad ziemią i obserwować otoczenie, bawić się w statek kołem sterowym lub zjeżdżać ze 
zjeżdżalni (180 cm), schować sie w domku na parterze albo wyjść na zewnątrz specjalnymi 
otworami.  
Dwie huśtawki z siedzeniami  dopasowującymi się do użytkownika pozwalają bezpieczne huśtanie.  
Trwałe, podwójne ściany z tworzywa sztucznego nie wymagają konserwacji, a naturalne kolory 
placu świetnie komponują się z otoczeniem.  Całość  łatwa w montażu.   Wymiary: 220 x 420 x 
300 cm  

e)  Most z tunelem - 1 sztuka 
Dwie zadaszone wieże połączone mostem i tunelem tworzą zamkniętą budowlę wykonaną z 
masywnego tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach w środku wypełnionych 
powietrzem. Konstrukcja i dodatkowe wyposażenie jak koło sterownicze, bulaje, barierki, 
wyprofilowane półokrągłe schody, długi pomost umożliwiają zabawę w pociąg, statek, 
warownię itp. Dwie łagodne zjeżdżalnie do100cmdługości,ustawione na podpórce tak, aby 
dziecko nie upadało pupą na ziemię zapewniają bezpieczną zabawę małym dzieciom. Pod 
mostem znajduje się otwarty tunel i kryjówka. Długość bryły nie mniejsza niż 340 cm. 
 
f) Ławka z oparciem  - 2 sztuki  

Wygodna ławka z oparciem i podłokietnikami, o długości nie mniejszej niż 130 cm i szerokości 60 
cm. Niewymagająca impregnacji. Lekka, łatwa w montażu i demontażu, wykonana z masywnego 
tworzywa sztucznego imitującego kamień i drewno, odporna na warunki atmosferyczne. Pod 
siedziskiem znajduje się obszerna skrzynia, w której można przechowywać różne przedmioty np.: 
zabawki. 
Wymiary:  84 x 135 x 61 cm. Waga:  
 
 
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie Oddział Przedszkolny w  Uniejowie Rędzinach 

 

a) drewniana huśtawka dwustanowiskowa z metalową belką  
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Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej 
przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki 
poprzecznej. Liczba zawiesi: 2. Rodzaj zawiesi: Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym. 
Słupy nośne o przekroju kwadratowym 9 x 9 cm z drewna klejonego, osadzone 10 cm nad 
powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew. Kotwy osadzone w gruncie na głębokości 60 cm 
i obetonowane na miejscu montażu. Belka poprzeczna stalowa. Elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez 
malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów. Siedzisko z atestem. Łańcuchy i elementy 
złączne ocynkowane. Wysokość swobodnego upadku: 1,30 m 
 
b) wysoka wieża ze strefami tematycznymi 

Rozbudowane urządzenie na plac zabaw posiadające dwie strefy do zabawy dla dzieci od 3 - 14 lat. 
Pierwsza strefa z wieżami składa się z dwóch wież: wysokiej min. 330 cm z czterospadowym 
dachem o kącie nachylenia minimum 45 stopni, wieży niższej zabezpieczonej dwoma ściankami, 
połączona z jednej strony z wyższą wieżą a z drugiej schodkami z 4 stopniami posiadającymi 
podstopnice. Na podeście wysokiej wieży znajduje się pomost i półokrągły balkonik oraz 
zjeżdżalnia. Drugą strefę stanowią cztery tematyczne ścianki: okienko pocztowe, sklepik z osobną 
ladą, ścianka z modułem zegara do nauki, gra kółko i krzyżyk, ścianka ozdobna z liczydłami i 
kołem fortuny. 

Ze względu na właściwości wytrzymałościowe i żywotność urządzenie musi spełniać minimum 
poniższe kryteria techniczne. Urządzenie wykonane z drewna np. świerkowego, ale klejonego 
minimum trzywarstwowo o przekroju kwadratu minimum 90 x 90 mm. dodatkowo ryflowane i 
zabezpieczone preparatem na bazie olejów naturalnych. Słupy urządzenia nie mogą mieć kontaktu z 
ziemią tylko mają być usadowione na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem 
betonowym o średnicy nie mniejszej niż 30cm i wysokości min 20cm. Zabezpieczenia wieży 
minimum 70 x 70 cm wykonane z płyty przylegającej całkowicie do drewnianej konstrukcji bez 
zbędnych szczelin. Trzy talerze ruchomego mostu, zabezpieczenia wieży, podstopnice na schodach 
wykonane z płyty hdpe uniemożliwiającej nasiąkanie wodą, rozwarstwianie i łamliwość. Elementy 
metalowe wykonane ze stali węglowej zabezpieczone wyłącznie farbami proszkowymi. Liny 
podtrzymujące ruchomy most wykonane z lin polipropylenowych ze rdzeniem stalowym odpornych 
na przecięcia.  Zjeżdżalnia mocowana do wyższej wieży na wysokości min.100 cm wykonana ze 
stelaża metalowego, malowanego proszkowo. Część zjazdowa wykonana z blachy nierdzewnej nie 
z laminatu. 
Skład zestawu: 
1 podest kwadratowy - Platforma 72Q 
1 podest kwadratowy - Wieża 104Q 
1 dach czterospadowy 
1 zjeżdżalnia 104 
1 schody 
1 balkon 
1 moduł Sklepik 
3 zabezpieczenia 
1 zabezpieczenie Koło fortuny 
1 zabezpieczenie Zegar 
1 ścianka Makieta do zdjęć 
1 zabezpieczenie kółko i krzyżyk 
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1 moduł Okienko 
12 okuć metalowych w grunt 
Pole strefy bezpieczeństwa: 24 m2 
Maksymalna wysokość upadku: 1.05 m 
 
c) huśtawka na sprężynie  2 szt.  
Dane obmiarowe: 
Pole strefy bezpieczeństwa: 10 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 11.5 mb. 
 Maksymalna wysokość upadku: 0.46 m 
Opis: 
Jednoosobowy bujak sprężynowy w kształcie konia, koguta , lub psa. Przeznaczony głównie dla 
najmłodszych użytkowników placów zabaw. 
Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w odpowiedniej odległości uchwyty to 
najważniejsze cechy tej zabawki. 
Dane materiałowo - konstrukcyjne: 
Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej 
zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, 
łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. 
Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm. 
Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, 
wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa 
sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych –jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową 
złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, 
co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach. Łączniki - 
Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione 
w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce. 
 
d) piaskownica 

Piaskownica wykonana z drewna sosnowego, elementy złączne osłonięte plastikowymi korkami. 
Wym.: dł.3 x szer.3 m. z przykryciem  
 
e) wieża z mostem  
Urządzenie dla dzieci do 14 lat składające się z dwóch wież, spiętych ze sobą długim mostem 
linowym. Wieża wysoka min. 340cm z dachem czterospadowy o kącie nachylenia min 46 stopni z 
dodatkowymi wzmocnieniami. Z jednej strony wieży wejście po dwóch metalowych stopniach, z 
drugiej zjeżdżalnia zamocowana na wysokości min 100cm z trzeciej ścianka zabezpieczająca bez 
szczelin z płyty hdpe, osadzona pomiędzy rurkami stalowymi z czwartej strony wieży wejście na 
min 220 cm linowy pomost przywieszony do dwóch poręczy metalowych. Na niższą wieżę bez 
dachu wchodzi się za pomocą ścianki wspinaczkowej z min.4 uchwytami, drugą ściankę stanowi 
ruchomych 9 krążków stanowiących elementy do gry w kółko i krzyżyk, z trzeciej strony 
zamocowana jest rura strażacka urozmaicająca inną formę zejścia z wieży. 
Ze względu na właściwości wytrzymałościowe i żywotność urządzenie musi spełniać minimum 
poniższe kryteria techniczne. Urządzenie wykonane z drewna np. świerkowego, ale klejonego 
minimum trzywarstwowo o przekroju kwadratu minimum 90 x 90 mm. dodatkowo ryflowane i 
zabezpieczone preparatem na bazie olejów naturalnych. Słupy urządzenia nie mogą mieć kontaktu z 
ziemią tylko mają być usadowione na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem 
betonowym o średnicy nie mniejszej niż 30cm i wysokości min 20cm. Zabezpieczenia wieży 
minimum 70 x 70cm wykonane z płyty przylegającej całkowicie do drewnianej konstrukcji bez 



 

43 
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica „ 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
 Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

zbędnych szczelin. Trzy talerze ruchomego mostu, zabezpieczenia wieży, podstopnice na schodach 
wykonane z płyty hdpe uniemożliwiającej nasiąkanie wodą, rozwarstwianie i łamliwość. Elementy 
metalowe wykonane ze stali węglowej zabezpieczone wyłącznie farbami proszkowymi. Liny 
podtrzymujące ruchomy most wykonane z lin polipropylenowych ze rdzeniem stalowym odpornych 
na przecięcia.  Zjeżdżalnia mocowana do wyższej wieży na wysokości min.100 cm wykonana ze 
stelaża metalowego, malowanego proszkowo. Część zjazdowa wykonana z blachy nierdzewnej nie 
z laminatu.  
 
Skład zestawu: 
 
1 podest kwadratowy - Platforma 104Q 
1 podest kwadratowy - Wieża 104Q 
1 dach czterospadowy 
1 ścianka wspinaczkowa 
1 pomost linowy 
1 zjeżdżalnia 104 
1 rura strażacka 
2 wejściówki 
2 stopnie 
1 zabezpieczenie 
1 zabezpieczenie kółko i krzyżyk 
8 okuć metalowych w grunt 
 
Pole strefy bezpieczeństwa: 36 m2 
Obwód strefy bezpieczeństwa: 25 m 
Maksymalna wysokość upadku: 1.04 m 
 
 
Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 
normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1176. Do 
każdego sprzętu należy dołączyć certyfikat zgodności oraz instrukcję konserwacji, instrukcję 
użytkowania oraz opis montażu. 
Na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający 
zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji 
zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych. 

 
 
 
2). Nawierzchnia placu zabaw 
 
Wykonanie podłoża (podbudowy) pod nawierzchnię bezpieczną z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie lub betonowo. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z 
zaleceniem producenta nawierzchni bezpiecznych i być dostosowana do uwarunkowań terenu na 
którym będzie się znajdować plac zabaw . Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw bezpieczną 
nawierzchnią syntetyczną, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą 
upadek dziecka z określonej wysokości, przepuszczalną dla wody. Zgodną z normą PN-EN 1177 , o 
powierzchni ok. 200 m2.-Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie –Charsznicy -Szkoła 
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Podstawowa i  ok. 86 m2  Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie Oddziały Przedszkolne w Uniejowie 
Rędzinach . 
 Nawierzchnia wykonania jest z prefabrykowanych płyt gumowych o wymiarach 500 x 500 mm, 
wykonanych z granulatu SBR, wierzchnia część z EPDM. 
 Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości zamontowanych urządzeń oraz 
związanej z tym wysokości swobodnego upadku. Nawierzchnia nie powinna mieć żadnych ostrych 
krawędzi ani niebezpiecznych nierówności.  
 
Krawężniki ograniczające nawierzchnie mogą być betonowe - wówczas muszą być tzw. 
„zatopione", tak by nie wystawały ponad poziom nawierzchni i trawnika lub bezpieczne gumowe. 

 

3). Ogrodzenie placu zabaw; 

Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy – Szkoła Podstawowa 

 

Ogrodzenie panelowe  i malowane  proszkowo z podmurówką  około 95m . Planuje się 
zamontować bramę wjazdowa o szerokości od 3,5m do 4m . Wysokość ogrodzenia  1,5m 
 

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie Oddział  Przedszkolny  w Uniejowie Rędzinach   
 Ogrodzenie panelowe  i malowane  proszkowo z podmurówką , około 64m . Planuje się 
zamontować furtkę wyposażoną w samozamykacz . Wysokość ogrodzenia  1,0 m 
  

Elementy ogrodzenia nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi. 
 
4.Organizacja robót, przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy. 
Dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody należy uzgodnić z dyrekcją szkoły. 
 

6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach 
przekazanych mu przez Zamawiającego 
 

7.Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

8.Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, jeżeli został 
oznakowany znakiem „CE" albo znakiem budowlanym. 

 

9.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - część szczegółowa. 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
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Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać się do już wykonanych elementów 
zagospodarowania terenu. Naturalne spadki terenu nie powinny przekraczać 0,5 %, teren pod 
planowaną inwestycję należy wyrównać.  
 

10.Wymagania dotyczące architektury 

Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie, zarówno pod względem formy, użytych 
materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami 
estetycznymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. 
 

11.Wymagania dotyczące konstrukcji 
Konstrukcja elementów wyposażenia szkolnego placu zabaw (w tym nawierzchnia syntetyczna) 
powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość 
urządzeń. Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego 
trwałość i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i budowlanej. Wszystkie elementy wyposażenia szkolnego placu zabaw powinny być 
trwale związane z gruntem 
 

 12.Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia 

Nawierzchnia trawiasta 

Należy chronić istniejącą zieleń  
Wyposażenie. 
Rozmieszczenie urządzeń należy zaprojektować z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy 
nimi, określonymi w dokumentacji producenta - układ urządzeń tak zlokalizować, aby strefy 
bezpieczeństwa nie zachodziły na siebie w przypadku urządzeń na których występuje ruch 
wymuszony (np. huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele). Wszystkie urządzenia zastosowane na placach 
powinny być zgodne z wymogami normy PN-EN 1176:2009 Urządzenia muszą być wykonane z 
bezpiecznych i trwałych materiałów. Wszystkie urządzenia będą zamocowane do podłoża wg 
wskazań producenta zgodnie z przepisami w taki sposób, by gwarantowały stabilność i 
bezpieczeństwo.  
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CZEŚĆ IV 

SPECYFIKACJA DO  DOSTAWY   I MONTA ŻU  URZĄDZEŃ 
DOPOSAŻAJĄCYCH   DWA PLACE   ZABAW  WRAZ  Z WYKONANIEM  
BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI  

 
 
 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 
art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za 
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego 
poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak 
produkty opisane w przedmiocie zamówienia.  

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ   W TCZYCY 
TCZYCA 177 ; 32-250 CHARSZNICA 

 
 
Lp. Nazwa Opis Ilo ść  J.M 

1.)Wykonanie 
bezpiecznej 
nawierzchni 
placu zabaw  

Bezpieczna nawierzchnia 100 m2: 
Wykonanie podłoża (podbudowy) pod nawierzchnię bezpieczną z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub betonowego. Podbudowa 
powinna być wykonana zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni 
bezpiecznych i być dostosowana do uwarunkowań terenu na którym będzie się 
znajdować plac zabaw . Nawierzchnia wykonania jest z prefabrykowanych płyt 
gumowych o wymiarach 500 x 500 mm, wykonanych z granulatu SBR, 
wierzchnia część z EPDM  Są to  dwuwarstwowe płyty z kolorową 
powierzchnią, której kolor Klient może wybrać z przedstawionej palety 
kolorów wg skali RAL. Spodnia część płyty wykonana jest z czarnego 
granulatu SBR, natomiast powierzchnia płyty wykonana jest z kolorowego 
granulatu EPDM. Granulat EPDM cechuje się tym, że jego ziarno posiada 
jednakowy kolor w całej objętości, tzn. podczas użytkowania i ścierania 
zewnętrznej warstwy kolor płyty się nie ulega zmianie oraz posiada bardzo 
dobre właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne (UV). 
 

1  kpl. 

2.)Huśtawka na 
sprężynie  

Jednoosobowa huśtawka na sprężynie . Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE 
o grubości min. 15 mm. Metalowy klin wspawany po połowie obwodu między 
pierwszym niepełnym i pierwszym czynnym zwojem zabezpieczający przed 
zakleszczeniem palców dziecka. Element zabezpieczony antykorozyjnie 
poprzez malowanie proszkowe (podkład cynkowy i nawierzchniowy lakier 
proszkowy).Konstrukcja mocowania- stalowa rynienka pomalowana 
podkładem i lakierem proszkowym. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 
oszlifowane. Mocowanie połączone ze sprężyną. Stelaż urządzeń stanowią 
wycięte formatki o odpowiednim kształcie. Zakończenia elementów złącznych 
osłonięte plastikowymi korkami. Fundament z betonu klasy min. C12/15. 
Wysokość fundamentu nie mniej niż 36 cm, podstawa o wymiarach min.40x40 
cm. Sprężyna wykonana z pręta Ø20 mm ze stali. Przebadana na obecność 

4 szt. 
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pęknięć i rys defektoskopem magnetycznym, ze świadectwem odbioru na 
zgodność wykonania z normami.   
 

3.)Huśtawka 
wagowa 2 
osobowa 

Tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej 
minimum 55cm w gruncie. Mechanizm obrotowy łożyskowany, Belka pozioma 
wykonana z drewna klejonego z min.6 warstw o śr. min. 14 cm, ryflowana 
wzdłużnie. Formatki z zamontowanymi rączkami i podnóżkami z HDPE 
formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi 
plastikowymi korkami; rączki i podnóżki plastikowe. Ze względów 
bezpieczeństwa zamocowane na końcach belki gumowe odbojniki 
amortyzujące 
Podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie 
załagodzone i zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie farbami 
proszkowymi poliestrowym 
 

2 szt. 

4.)Piaskownica  
zamykana 

Piaskownica wykonana z drewna sosnowego klejonego warstwowo 
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi poprzez trzykrotne 
malowanie profesjonalnymi, specjalistycznymi preparatami do głębokiej 
impregnacji drewna , zamykanie poprzez zasuwanie  płyty ze sklejki 
wodoodpornej liściastej w postaci malowanej, antypoślizgowej oraz 
dwustronnie  laminowanej filmem melaminowym w kolorze czerwonym lub 
zielonym na prowadnicach kołowych Wym.: dł.4 x szer.2  wysokość 40cm. 
 
 

1 szt. 

 
 
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA W SWOJCZANACH   
SWOJCZANY 200 ; 32-250 CHARSZNICA 

 
 
 
Lp. Nazwa Opis Ilo ść 

sztuk 
J.M 

1. Plac zabaw z 
koszem 

Kompleks umożliwiający zabawy ruchowe dla kilku dzieci 
równocześnie. 
Można się wspinać po drabinie i po schodach. Można wejść na piętro 
domku umieszczonego ponad metr nad ziemią i obserwować 
otoczenie, bawić się w statek kołem sterowym lub zjeżdżać ze 
zjeżdżalni (180 cm), schować sie w domku na parterze albo wyjść na 
zewnątrz specjalnymi otworami. 
Dwie huśtawki z siedzeniami  dopasowującymi się do użytkownika 
pozwalają na bezpieczne huśtanie.  
Trwałe, podwójne ściany z tworzywa sztucznego nie wymagają 
konserwacji, a naturalne kolory placu świetnie komponują się z 
otoczeniem. 
Całość  łatwa w montażu. 
Wiek: 3 - 8 
Wymiary: 220 x 420 x 300 cm 

1 szt. 

2. Góra 
wspinaczkowa 

Ponad 2 metry kwadratowe powierzchni w kształcie góry do 
wspinania. Urządzenie wykonane z masywnego tworzywa 
sztucznego imitującego kamień o podwójnych ściankach 

1 szt. 
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wypełnionych w środku powietrzem. Każda z ponad dwumetrowych 
czterech ścian stanowi element do wspinania o różnym stopniu 
trudności. Dwie łatwiejsze ścianki prowadzą do połowy góry na 
platformę wykonaną z siatki typu trampolina umieszczonej we wnęce 
góry. Dwie pozostałe umożliwiają wspinaczkę na sam szczyt. Na 
ściankach zamontowane są przynajmniej dwie drabinki linowe, 9 
profesjonalnych, masywnych uchwytów umożliwiających wspinanie, 
ponad 15 otworów do wspinania i przechodzenia.  Konstrukcja o 
opływowych kształtach i lekkim nachyleniu, pozwala dzieciom na 
bezpieczną zabawę.  

3. Ławka z 
oparciem 

Wygodna ławka z oparciem i podłokietnikami, o długości nie 
mniejszej niż 130 cm i szerokości 60 cm. Niewymagająca 
impregnacji. Lekka, łatwa w montażu i demontażu, wykonana z 
masywnego tworzywa sztucznego imitującego kamień i drewno, 
odporna na warunki atmosferyczne. Pod siedziskiem znajduje się 
obszerna skrzynia, w której można przechowywać różne przedmioty 
np.: zabawki. 
Wymiary: 84 x 135 x 61 cm 
Waga: 23 kg 
 

2 szt. 

4. Stolik 
piknikowy z 
parasolem 

Stół piknikowy dla sześciorga dzieci z dwoma ławeczkami o 
specjalnym wyprofilowanym siedzisku. Wykonany z masywnego 
tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach wypełnionych w 
środku powietrzem. Znaczna grubość elementów minimum 5-6 cm 
pozwala na długie użytkowanie stolika a duży ponad 100 cm 
długości i szerokości 50 cm masywny blat 
oraz stabilna konstrukcja stołu zapewnia bezpieczeństwo zabawy. 
Dołączony parasol chroni przed promieniowaniem UV. Wys. od 
ziemi do blatu stolika minimum 50 cm. pozwala na 
korzystanie ze stolika dzieciom o różnym wzroście 
 

2 szt. 

 
 

 
 


