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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
ZPU.271.3.2022
Nazwa Postępowania: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych
w centrum Ojrzenia.

I. INFORMACJE OGÓLNE:
Nazwa Zamawiającego:
Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń.
Siedziba:
Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
REGON:
130378338
NIP:
566-187-43-65
Strona internetowa:
www.ojrzen.pl
Godziny urzędowania:
8:00-16:00
e-mail:
sekretariat@ojrzen.pl
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, tel (23) 671 83 20, fax (23) 671-83-10,
podając znak postępowania: ZPU.271.3.2022
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, tel.
(23) 671 83 20;
 administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Może Pani/Pan się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres: ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń; za pomocą poczty elektronicznej
na adres: iod@ojrzen.pl ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZPU.271.3.2021 Nazwa Postępowania: Rozwój
przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia.
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn.zm.),
oraz Zarządzenia Nr 14/2021 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest
mniejsza niż kwota 130 000 złotych.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, bez nasadzeń
polegających na: „Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i
rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia”. Obejmuje następujące elementy
robót:

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

Jedn.
Miary

Ilość
(liczba)

1

2

3

4

1

Dostawa i montaż urządzenia nr 1 kierownice

komplet

1,00

2

Dostawa i montaż urządzenia nr 2 Drabinka

komplet

1,00

3

Dostawa i montaż urządzenia nr 3 Steper

komplet

1,00

4

Dostawa i montaż urządzenia nr 4 Motyl

komplet

1,00

5

Dostawa i montaż urządzenia ławka z oparciem

komplet

1,00

6

Dostawa i montaż urządzenia kosze na śmieci

komplet

1,00

7

Dostawa i montaż urządzenia Stojak na rowery

komplet

1,00

8

Dostawa i montaż urządzenia Lampa solarna

komplet

1,00

9

Dostawa i montaż urządzenia Ekran akustyczny

komplet

1,00

2. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich
3. Wspólny Słownik Zamówień:
 Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
 Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
 Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i
rekreacyjnych
 Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych
 Kod CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw
4. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:
Projekcie budowlanym (załącznik 1a), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót (załącznik 1b) i przedmiarze robót (załącznik 1c). Przedmiot zamówienia
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obejmuje wszelkich prac niezbędnych do realizacji zamówienia, przewidzianych w
niniejszym dokumencie i dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia.
Wszędzie, gdzie w dokumentach wskazanych powyżej, zawarto sformułowania:
„powinno”, „winno”, „należy” i podobne, należy to traktować jako wymóg
bezwzględny, nie zaś zalecenie, czy wskazówkę.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:




przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania
(atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w
robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu zamówienia
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, dołączenie
przedmiotowych dokumentów do dokumentacji odbiorowej,
po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż
ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

5. Podstawowe wymagania dotyczące robót:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być
fabryczne nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.
3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia

infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje
się do naprawienia szkody wynikłej z tytułu wyrządzenia powyższych szkód.
6. Wymagania dotyczące gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie roboty
budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu
ofertowym. Warunki gwarancji opisuje projekt umowy, stanowiący załącznik do
niniejszego ZO.
Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca
zobowiązany jest do udzielenia min. 12 miesięcy, zaś maksymalnie 60 miesięcy, licząc od
dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
7. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość
kosztów związanych z realizacją.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, będą one dokonywane w
polskich złotych (PLN).
9. Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego.
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10. Ilekroć w dalszej części mowa jest o ,,Wykonawcy”, należy przez to rozumieć każdego
z oferentów, którzy ofertę składają.
IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Województwo: mazowieckie,
Powiat: ciechanowski,
Gmina: Ojrzeń,
Miejscowość: Ojrzeń
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin nieprzekraczalny i maksymalny: 70 (słownie: siedemdziesiąt) dni od daty
podpisania umowy. Termin minimalny: 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania
umowy.

VI. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW
1. Wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu, wyklucza się z postępowania.
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem:
a Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
na:
i uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
ii posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki
kapitałowej;
iii pełnieniu
funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
iv pozostawaniu
w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli;
v pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób., lub:
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
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3.
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot
powiązany osobowo lub kapitałowo z osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego, lub osobami wykonującymi w jego imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy a wykonawcą, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym
postępowaniu.

VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie wymaga się wniesienia wadium.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VIII.
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt .2);
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (Rozdział XII. niniejszego ZO)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt 2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o
wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej: www.ojrzen.pl .
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pod rygorem nieważności, pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu,
telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:
Adam Dejnakowski – tel. 23 671-83-20

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ZO.
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
b) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego. Zakres pełnomocnictwa
dotyczy co najmniej: reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie ( jeżeli dotyczy).
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do ZO;
d) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru prac.
5. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością
wszystkich dokumentów składających się na treść zapytania, którą należy odczytywać
wraz z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez
Zamawiającego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany stają się integralną częścią
zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert.
9. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
OFERTA na zadanie pn:
„Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –
wypoczynkowych w centrum Ojrzenia.” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
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XII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
11. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Gminy Ojrzeń, sekretariat Urzędu
Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27 w terminie do dnia 06.05.2022 r. do godziny 11:00.
12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
14. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy
kurierską.
15.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.05.2022 r. o godz.
11:45.
XIII.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w tym postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA
PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

XIV.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się sumę punktacji: Ocena punktowa: Kryterium ceny C+ Kryterium okres
gwarancji G+ Kryterium termin realizacji T
a) cena za przedmiot zamówienia 80% (max. 80 pkt)
b) okres gwarancji 10% - (max. 10 pkt).
c) termin realizacji 10% - (max. 10 pkt).
Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:
Kryterium ceny:
cena minimalna
Ocena punktowa C = —————— X 100 pkt x 80%
cena badana
kryterium ceny zamówienia zostanie obliczony wg zasady, że każdy 1 pkt. to 1% wagi kryterium.
Kryterium okres gwarancji (G):
1) minimalny okres gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy;
2) maksymalny okres gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy
Kryterium - okres gwarancji zostanie obliczone według następującego wzoru:
Okres gwarancji badany
(nie mniej niż 12)
Ocena punktowa G = ———————————— X 100 pkt x 10%
Okres gwarancji najdłuższy
(nie więcej niż 60)
a) Okresy gwarancji oceniane będą w jednostkach miesięcznych.
b) kryterium okres gwarancji zamówienia zostanie obliczony wg zasady, że każdy 1 pkt. to 1% wagi kryterium.
Kryterium termin realizacji (T):
1) Minimalny (najkrótszy – nie można zaoferować terminu krótszego) termin realizacji zamówienia wymagany w
SIWZ wynosi 30 dni od daty podpisania umowy;
2) maksymalny (najdłuższy – nie można zaoferować terminu dłuższego) termin realizacji zamówienia wymagany w
SIWZ wynosi 70 dni od daty podpisania umowy;
Kryterium – termin realizacji zostanie obliczone według następującego wzoru:
Okres realizacji najkrótszy
(nie mniej niż 30)
Ocena punktowa T = ———————————— X 100 pkt x 10%
Okres realizacji badany
(nie więcej niż 70)
1.
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termin realizacji oceniany będzie w dniach.
c) termin realizacji oceniany będzie w dniach.
d) kryterium termin realizacji zamówienia zostanie obliczony wg zasady, że każdy 1 pkt. to 1% wagi kryterium.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze oferty zadecyduje
liczba punktów przyznanych ofercie. Wygra oferta, która otrzyma najwięcej punktów w zbiorze ofert
badanych (nieodrzuconych).

XV.
INFORMACJA O PRZEBIEGU I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Zamawiający w zakresie definiowania oczywistych omyłek będzie stosował wykładnię
prawa zamówień publicznych.
2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.ojrzen.pl informację o:
1) wyborze wykonawcy,
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,
3) niezłożeniu żadnej oferty,
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o
wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących
udział w postępowaniu.

XVI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Zmiana ceny ofertowej brutto może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w
niniejszym ZO oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do ZO.
2. Wykonawca wypełnia formularz oferty zgodnie z jego treścią. Oferta musi zawierać ryczałtową wartość brutto (z

3.

4.

VAT) w złotych, zwaną dalej „ceną”. Cena musi zawierać wartość podatku VAT oraz ewentualne upusty i rabaty.
Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z poźn. zm.). Cena wyliczana jest na podstawie dołączonego do
oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego przez wykonawcę na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik
1c do niniejszego zapytania.
Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.):
a „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
lub kosztów prac.
b § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji
projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których
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5.

6.
7.

8.

9.

nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 % ,
wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania
wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i
późniejszej likwidacji placu budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak
również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa ulegnie zwiększeniu tylko w sytuacjach określonych we wzorze umowy, czyli w sytuacji urzędowego
zwiększenia stawek podatkowych, w tym stawki VAT. Zmniejszenie ceny ofertowej nastąpi w przypadku
zrezygnowania przez zamawiającego z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy, a więc wystąpienia
tzw. „robót zaniechanych” oraz w sytuacji zmniejszenia urzędowych stawek podatkowych, w tym VAT.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena ofertowa musi zawierać również:
a ceny materiałów w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE i/lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach
budowlanych,
b koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,
c koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne koszty
niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, dostarczenie dokumentów
(odpowiednio: atesty, certyfikaty, deklaracje, recepty, badania),
Cena oferty powinna zawierać ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne
negocjacje cenowe).

XVII.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do ZO,
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie
odbiorów;
2) odmiennej od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,
b) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub
uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje określonego rodzaju robót mających wpływ na
zmianę terminu realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia.
c)
zmiany
będące
następstwem
działania
organów
administracji
i
innych
podmiotów
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w
szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych
okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez wykonawcę, odmowa właścicieli terenu na których realizowana jest inwestycja na
udostępnienie nieruchomości;
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4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia
prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem.
5) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane
w dokumentacji projektowej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
6) w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w trakcie realizacji umowy,
a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności
następującymi okolicznościami:
1) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla
Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej
jakości robót;
3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań;
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;
7) zmiana lokalizacji urządzeń technicznych ze względów technicznych, administracyjnych;
8) osiągnięcie obniżenia kosztów, lepszych parametrów technicznych, użytkowych, estetycznych od przyjętych w
dokumentacji projektowej.
9) zmiany są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie
eksploatacji przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji
budowanych urządzeń.
III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w
zapytaniu np. osób z uprawnieniami;
2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie
wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi zapytania, a dla skutecznej zmiany
niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem;
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą dotyczyć zakresu
wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z
których Zamawiający rezygnuje;
5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub
należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania,
materiałów i technologii robót.
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W przypadku pkt 4, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w
warunkach umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej
ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

XVIII.
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA
Przedmiotowe Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 19 kwietnia 2022 r. roku na
stronie Zamawiającego: www.ojrzen.pl, www.ugojrzen.bip.org.pl.

XIX.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d) unieważnienia postępowania jeśli:


cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
wszczynania postępowania,
 postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie
sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku
do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub
oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełnienia dokumentów i/lub
oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana
jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia
wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
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1) Dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiar – załącznik nr 1a, 1b, 1c,
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3) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,
4) Projekt umowy – załącznik nr 4,
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OŚWIADCZENIE
W trybie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt budowlany w ramach zadania:
„Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej
w centrum Ojrzenia”.
Inwestor: Gmina Ojrzeń
ul. Ciechanowska 27 06-456 Ojrzeń
Adres inwestycji: Ojrzeń, dz. nr 196/1, Gm. Ojrzeń

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

BRANŻA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA

Projektant:

mgr inż. Jacek Drajkiewicz
nr upr. MAZ/0923/PWBKb/17

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania

1. Podstawa opracowania:
• zlecenie Inwestora,

• mapa do celów projektowych,
• uzgodnienia robocze z Inwestorem;
• wizja projektanta terenie.
• obowiązujące normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

2. Dane ogólne.

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zadanie w ramach „Porządkowania i renowacji
przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia” na terenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej
Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Ojrzeniu, sprzyjającej międzypokoleniowej
integracji społecznej.
Realizacja przedmiotu zadania w centrum miejsca zamieszkania, umożliwi użytkownikom
o zróżnicowanej sprawności fizycznej i w różnym wieku, spędzanie wolnego czasu w
sposób bardziej aktywny oraz zdrowy.
Teren placu zagospodarowano w taki sposób, aby na terenie stworzyć miejsce do
aktywnego spędzenia czasu i rozwoju kultury fizycznej dla lokalnej społeczności wiejskiej
w każdym wieku, dać szansę samorealizacji, poczucie uczestnictwa we wspólnocie,
pozwolić wyzwalać aktywność i kształtować model zachowań w duchu realizacji
sportowej.
Planuję się rozbudowę siłowni plenerowej oraz strefy relaksu, budowę bariery
dźwiękochłonnej, montaż lampy solarnej.
Projekt zakłada również wykonanie nasadzeń zieleni w przestrzeni publicznej -drzew
i krzewów, które posiadają zdolności pochłaniania zanieczyszczeń oraz smogu. Roślinny
te dzięki swoim właściwościom pyłochwytnym będą wpłynąć na jakość powietrza, jak
również akcja nasadzeń zieleni w walce z zanieczyszczeniami powietrza

pełnić będą

funkcję edukacyjną i wpłynąć na wzrost walorów wizualnych centralnej części
miejscowości Ojrzeń.

2.2. Stan prawny terenu.
Działka stanowi własność Inwestora.
2.3. Położenie i lokalizacja.
Teren objęty opracowaniem znajduje się w m. Ojrzeń gm. Gmina Ojrzeń i jest oznaczony
nr działki 196/1.

2.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren działki objętej niniejszym opracowaniem znajduje się przy drodze krajowej
nr 50 Ciechanów- Płońsk w centrum miejscowości Ojrzeń. Obiekt objęty niniejszym
opracowaniem znajduje się w odległości większej niż 10 m od istniejącej drogi krajowej.
Zjazd z drogi krajowej na działkę bez zmian.
W ramach poprzedniego zadania na terenie działki wykonano 3 strefy aktywności,
w których zamontowano urządzenia takie jak:
1. Urządzenia siłowni plenerowej:
–twister i wahadło,
- wioślarz,
- wyciąg górny i wyciskanie siedząc,
- biegacz wolnostojący,
- orbiterek,
- prasa nożna i ławeczka.
2. Urządzenia sprawnościowe:
- zjazd linowy,
- labirynt sprawnościowy,
- zestaw zabawkowo- sprawnościowy.
3. Strefa relaksu:
- betonowy stół do tenisa,
- betonowy stół do gry w szachy
- betonowy stół do gry w piłkarzyki,
- ławki z oparciem,
- kosze na śmieci,
- stojak na rowery.

Na terenie działki wykonane zostały ciągi komunikacyjne- piesze z kostki
betonowej.

2.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 poz. 463 Dz. U. z 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz w nawiązaniu do
wymienionego

rozporządzenia,

do

projektowanego

zadania

nie

ma

potrzeby

opracowywania opinii geotechnicznej.

3. Urbanistyka.
3.1. Opis ogólny.

Projektuje się wzbogacenie funkcji istniejącego terenu poprzez porządkowanie i
renowację przestrzenie publicznej w centrum Ojrzenia na terenie ogólnodostępnej,
wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności obsługujący lokalną społeczność.
W ramach zadania projektuje się nasadzenia, które będą częściowo stanowiły naturalne
zacienienie przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Projektowana zieleń nada
charakter miły i przyjazny człowiekowi otoczenia oraz przyczynią się do zmniejszenia
zanieczyszczeń powietrza.
Projektowane bariery dźwiękochłonne przyczynią się do ograniczenia hałasu w pobliżu
drogi komunikacyjnej, projektowane urządzenia doposażą siłownię plenerową i strefę
relaksu a lampa solarna doświetli teren.

Zagospodarowanie terenu na plac otwartej strefy aktywności polega na :
- wykonanie nasadzeń,
- doposażenie placu w urządzenia siłowni plenerowej,
- doposażenie strefy relaksu w urządzenia,
- wykonanie barier dźwiękochłonnych,
- montaż lampy solarnej.

Plac otwartej strefy aktywności przeznaczony będzie dla dzieci, dorosłych oraz
osób starszych, stanowić będzie miejsce wspólnego spędzania czasu w sposób aktywny
oraz jako część rekreacyjna dla mieszkańców wsi.

Strefa urządzeń sprawnościowych (plac zabaw) pozostaje bez zmian.

3.2. Ukształtowanie terenu.

Po zakończeniu prac związanych z porządkowaniem i renowacją terenu otwartej
strefy aktywności objętej opracowaniem, istniejące nawierzchnie uszkodzone w trakcie
prowadzenia prac, należy odtworzyć, a teren uporządkować.
3.3. Zieleń
Tereny zielone poza OSA naruszone w trakcie prowadzenia prac należy
uporządkować i odtworzyć.

3.4. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej
W obrębie terenu opracowania nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest w ewidencji Konserwatora
Zabytków, a także nie znajduje się na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej.
Teren planowanej budowy nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa
kulturowego, dobra kultury współczesnej nie występują.
Teren planowanej inwestycji nie jest w obszarze objętym ochroną przyrody.
3.5. Charakterystyka istniejących i przewidywanych zagrożeń
3.5.1. Zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników
Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zlokalizowany został na
terenie przeznaczonym do tego typu zabudowy, przyjęte w projekcie rozwiązania
eliminują zagrożenia dla środowiska zdrowia ludzi.
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3
nie

wymaga

uzyskania

decyzji

środowiskowych

uwarunkowaniach

realizacji

przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie.

3.5.2. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
W obrębie terenu inwestycji, ani w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują
obszary eksploatacji górniczej
3.6. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych
Projektowany obiekt nie będzie posiadał żadnych barier architektonicznych i jako
taki będzie w całości dostępny dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich.
3.7. Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich
Planowane przedsięwzięcie nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich, w tym:

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
- pozbawienia możliwości korzystania z infrastruktury technicznej,
3.8. Bilans terenu.
- Powierzchnia działki

- 2940,6 m2

- Powierzchnia stref OSA

- 2148,2 m2

- Powierzchnia istniejących stref OSA

- 816 m2

- Powierzchnia pozostałej części OSA

- 1322,2 m2

Powierzchnię obliczono zgodnie z PN-ISO 9836:1997
Otwarta Strefa Aktywności zostanie wybudowana na nawierzchni ziemnej, w
związku z czym projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany bilansu powierzchni i
wskaźników urbanistycznych, powierzchnia biologicznie czynna (zieleń) nie ulegnie
zmianie.
Opracował:
mgr inż. Jacek Drajkiewicz

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa zadania:

PORZĄDKOWANIE I RENOWACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W CENTRUM OJRZENIA

Inwestor:
Gmina Ojrzeń
ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzeń

Adres inwestycji:

Ojrzeń dz. nr 196/1 Gmina Ojrzeń
obręb ewidencyjny 0019 Ojrzeń

Projektant:

mgr inż. Jacek Drajkiewiicz

Kraszewo, 01.02.2020.

Zakres robót:

- roboty ziemne
- roboty betoniarskie
- roboty wykończeniowe
- roboty zieleniarskie

Wykaz istniejących i projektowanych obiektów budowlanych:

Projektuje się realizację zadania: „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w
centrum Ojrzenia” na terenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy
Aktywności (OSA).

Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.

Brak.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- Wykopy do 1,0 m
- możliwość porażenia prądem przy użyciu elektronarzędzi, zwłaszcza podczas
wykonywania robót w środowisku mokrym,
-możliwość upadku przedmiotu z wysokości,

Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
budowlanych.

Wszystkie osoby biorące udział w budowie obiektu budowlanego powinny posiadać
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1
czerwca 1996 r. Ponadto każdy z pracowników przed przystąpieniem do robót na budowie

powinien uzyskać szczegółowy instruktaż dotyczący możliwych zagrożeń bezpieczeństwa i
zagrożeń zdrowia a także skalę i miejsce powstania zagrożeń oraz zasad postępowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz możliwości pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc
zagrożonych. Pracownicy powinni zostać także poinstruowani na temat zastosowania
środków i zasad bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Instruktaż pracowników powinien
obejmować także:

a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych:

- roboty budowlane przeprowadzać zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi
- teren budowy wydzielić i odpowiednio oznakować,
- materiały składować w odpowiednim miejscu i w taki sposób aby nie stwarzały
zagrożenia dla ludzi,
- stosować rusztowania spełniające wymagania normowe o wystarczającej powierzchni
roboczej i przystosować je do przenoszenia złożonego obciążenia,
- funkcje operatorów maszyn o napędzie silnikowym oraz urządzeń typu spawarka
powierzyć osobom o odpowiednich ( udokumentowanych) kwalifikacjach,
- zatrudniać pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi i wyposażyć ich w
niezbędną odzież ochronną i zabezpieczenie ( np. kaski, okulary, maski przyciemniające,
fartuchy spawalnicze, rękawice, szelki itp.),
- budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru
nieautomatyczne gaśnice muszą być łatwo dostępne i proste w użyciu
- w pasie komunikacyjnym, należy zapewnić użytkownikom budowy bezpieczne
przejście i odpowiednie środki ochronne.
- strefy zagrożenia muszą być wyraźnie oznakowane.
- pracodawca musi w każdej chwili zapewnić możliwość udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
- pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić
transport do punktu pomocy medycznej.

- wszędzie tam, gdzie wymagają tego warunki pracy, środki pierwszej pomocy muszą
być łatwo dostępne
- środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne
- adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi być
umieszczony w widocznym miejscu
- pracownikom należy umożliwić spożywanie posiłków w odpowiednich
warunkach oraz odpowiednią ilość wody pitnej
- pracownicy muszą być chronieni przed wpływami atmosferycznymi, które
mogą oddziaływać na ich zdrowie i bezpieczeństwo.
- drabiny muszą być wystarczająco wytrzymałe i prawidłowo konserwowane. Muszą one
być właściwie użytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z
przeznaczeniem
- wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, łącznie z ich częściami,
elementami, kotwami i podporami muszą być:

a) właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymałe stosownie do
wykonywanych czynności;
b) właściwie zainstalowane i użytkowane;
c) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność
d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
e) obsługiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników
Instalacje i wyposażenie znajdujące się pod ciśnieniem muszą być sprawdzane i
poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
należy zapewnić co najmniej dwie osoby.

Do prac takich należą między innymi:

- prace spawalnicze, cięcie gazowe
- prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń
elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem

W sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco
ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej, które powinny być odpowiednie do
istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,
uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, uwzględniać wymagania ergonomii
oraz stan zdrowia pracownika, a także być odpowiednio dopasowane do użytkownika.

Opracował:
mgr inż. Jacek Drajkiewicz

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na terenie działki nr 196/1 położonej w miejscowości Ojrzeń Gm. Ojrzeń planuje się
realizację zadania: „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia”
na terenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA).
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granicę działki, jego
użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich.
Przy ustalaniu obszaru oddziaływania inwestycji uwzględniono:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz.690 z późniejszymi zmianami)
§§ 12,13,14,18,19,21,22,23,31,36,271,272,273.
• Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z
późniejszymi zmianami) – art. 5 ust. 1.
• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r. nr 120 poz.826 z
późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz.
401). Na podstawie § 21 ust. 2.
• Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2014r. poz. 1446) – art. 16,17,19.

Opracował:
mgr inż. Jacek Drajkiewicz

OPIS TECHNICZNY
do zadania: „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum
Ojrzenia”

1. Podstawa opracowania:
• zlecenie Inwestora i Umowa z Inwestorem,

• mapa do celów projektowych,
• uzgodnienia robocze z Inwestorem;
• wizja projektanta terenie,
• obowiązujące normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Projektowane nasadzenia.
Zaprojektowano nasadzenia w formie drzew i krzewów pyłkochłonnych
przyczyniających się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz obniżenia
natężenia smogu. Zaprojektowano nasadzenia takie jak:

Klon palmowy Atropurpureum Mikoryza+Balot

Charakterystyka odmiany:
- Stanowisko: słoneczne/cieniste
- Mrozoodporność:-30°C
- Wymagania wodne: umiarkowana wilgotność
- Odczyn gleby: obojętny
- Preferencje glebowe: piaszczysta
- Kolor liści/igieł: bordowy
- Zimozieloność: nie
- Tempo wzrostu: roślina szybko rosnąca
- Typ rośliny: krzew
- Kolor kwiatów: żółty
- Okres kwitnienia: lato V, VI, VII
- Docelowa wysokość: od 2m do 3m
- Cecha wyróżniająca: o ozdobnych liściach/igłach

Lipa drobnolistna

Charakterystyka odmiany:
- Stanowisko: słoneczne/cieniste
- Mrozoodporność: -30°C
- Wymagania wodne: umiarkowana wilgotność
- Odczyn gleby: obojętny
- Preferencje glebowe: żyzna
- Kolor liści/igieł: zielony
- Zimozieloność: nie
- Tempo wzrostu: roślina szybko rosnąca
- Typ rośliny: drzewo
- Kolor kwiatów: żółty
- Okres kwitnienia: lato V, VI, VII
- Docelowa wysokość: powyżej 20m
- Cecha wyróżniająca: miododajne

Jesion Wyniosły Drzewo miododajne

Charakterystyka odmiany
- Stanowisko: słoneczne
- Mrozoodporność: -30°C
- Wymagania wodne: umiarkowana wilgotność
-Odczyn gleby: obojętny
- Preferencje glebowe: żyzna
-Kolor liści/igieł: zielony
- Zimozieloność: nie
- Tempo wzrostu: roślina szybko rosnąca
- Typ rośliny: drzewo
- Docelowa wysokość: powyżej 20m
- Cecha wyróżniająca: miododajne

Rodzaj nasadzania oraz jego wysokość do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie
wykonawstwa zamierzenia budowlanego.

Uwagi ogólne:
• Miejsce sadzenia rośliny należy przekopać, odchwaścić.
• Wykopać dół do którego wysadzamy rośliny (powinien być trochę większy od bryły
korzeniowej rośliny).
• Wypełnić częściowo wykopany dół ziemią odpowiednią do wymagań sadzonej rośliny.
• Bryłę korzeniową rośliny wyjąć z pojemnika/kontenera szkółkarskiego nie uszkadzając
jej a następnie umieścić w dole i obsypać ziemią którą wypełniliśmy dno dołu (bryła
korzeniowa powinna zostać posadzona równo z gruntem).
• Ziemię wokół rośliny udeptać i obficie podlać (jeżeli po podlaniu gleba osiądzie należy
ją uzupełnić).
• Rośliny po posadzeniu należy podlewać do momentu aż się ukorzenią (średni czas
ukorzeniania się roślin w gruncie wynosi od 1 do 4-5 miesięcy, w zależności od
warunków w jakich zostały posadzone).
• Większe rośliny (drzewa) wymagają palikowania co pozwoli na ustabilizowanie nowo
posadzonych drzew w gruncie.

3. Projektowane wyposarzenie siłowni.
Obiekt objęty budową nawierzchni i montażem urządzeń jest obiektem o
konstrukcji prostej, która nie wymaga wykonywania obliczeń przewidzianych dla
konstrukcji nośnych, nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które
wymagałyby wykonania takich obliczeń. Konstrukcja fundamentów jest określana przez
producenta urządzeń i dostarczana jako komplet wraz z urządzeniami. Urządzenia
kotwione w podłożu przy pomocy wylewanego fundamentu betonowego (beton klasy
C16/20).
Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty
zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni plenerowych
zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań oraz PN- EN
1176:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami, wydane przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć
wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń siłowni, nie mogą
dotyczyć systemu urządzeń.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać tabliczki informujące o sposobie
wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa,
trwale zamontowane i wykonane, które spełniają wymogi bezpieczeństwa.
Plac otwartej strefy aktywności wyposażony będzie w urządzenia opisane poniżej,
przy czym możliwe jest stosowanie równoważnych, funkcjonalnie zamiennych urządzeń,
spełniających w/w normy, o parametrach jakościowych, technicznych i kolorystycznych
opisanych kartach technicznych. Szczegółowe parametry wymagane dla urządzeń oraz
zamieszczone ilustracje/ karty techniczne są podstawą do oceny równorzędności
ewentualnie proponowanych przez Wykonawców zamienników. Urządzenia powinny
odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz
uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.

Proponowane zamienniki powinny mieć parametry równe lub lepsze od przyjętych
w projekcie.

Elementy doposażenia Otwartej Strefy Aktywności:

Siłownia plenerowa:
1. Kierownice
2. Drabinka
3. Steper
4. Motyl

Strefa relaksu:
1. Ławka z oparciem- 4 szt.
2. Kosz na śmieci
3. Stojak na rowery
4. Lampa solarna.

Na terenie Otwartej Strefy Aktywności zaprojektowano nasadzenia w formie krzewów i drzew
liściastych. Rodzaj nasadzania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa
zamierzenia budowlanego

4. Projektowane bariery dźwiękochłonne.

Projektowane

ekrany

akustyczne

są

obiektami

inżynierskimi

służącymi

do

ograniczenia szkodliwego wpływu hałasu na środowisko oraz jego obniżenia do wartości

równych lub niższych od dopuszczalnych w miejscach zabudowy mieszkalnej. Łączna długość
projektowanych ekranów wynosi 15 m- lokalizacja od wzdłuż krawędzi drogi krajowej
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania planowanego ekranu w krajobraz i
charakter miejsca, w projekcie zastosowano:
- panele przezroczyste z płyt poliwęglanowych o izolacyjności akustycznej 25 dcb ( grubość
panelu min. 1,5 cm
Planuję się budowę ekranów akustycznych o wysokości 2,5-3 m.
Rozstaw rygli pionowych co 3 m
Rygle montowane do fundamentów w postaci wierconych pali żelbetowych.
Parametry fundamentów dobrać do wysokości bariery oraz do warunków gruntowych na
etapie wykonawstwa.
Między pionowymi słupkami wykonać podłoże z opaski żelbetowej.

Uwagi:

- Roboty budowlane oraz montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz ze
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych /załącznik do
dokumentacji projektowo- kosztorysowej/
- Parametry i właściwości mechaniczne wszystkich urządzeń wyposażenia Otwartej Strefy
Aktywności zgodnie z kartami technicznymi urządzeń.

Opracował:
mgr inż. Jacek Drajkiewicz

KARTA TECHNICZNA
DRABINKA

KARTA TECHNICZNA
KIEROWNICE

KARTA TECHNICZNA
MOTYL

KARTA TECHNICZNA
STEPER

KARTA TECHNICZNA
LAMPA SOLARNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych
Kod CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw

I. OPIS INWESTYCJI

1. Wstęp
Nazwa inwestycji: „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia”.
Zadanie: Budowa strefy fitness, strefy relaksu oświetlenia i nasadzeń.
Adres działki: Ojrzeń dz. nr 196/1.
Inwestor : Gmina Ojrzeń
Adres: Ojrzeń, Ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń.
2. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pózn.
zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pózn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17,
poz. 690);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121, poz.1138);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz. U. Nr 107, poz. 679);
PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie;
PN- EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

II.WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania: Porządkowanie i renowacja
przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia
Specyfikacje Techniczne stanowią cześć integralną projektu stanowiącego cześć
dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy – projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksiąska obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także
dziennik montażu (dokumenty określi w umowie zamawiający).
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Aprobata techniczna –
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,
nie stanowiący dokumentu urzędowego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności
ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa
Budowlanego i obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
robót budowlano – montażowych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje
do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i
dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego
realizacja umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który
w razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w
terminie określonym w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do
protokołu przekazania placu budowy dziennik budowy.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej
w ofercie projektowej.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralna
część umowy. Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem i dokona własnej
weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie
przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia.
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia
dokumentacyjne związane z realizacja przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez biuro
projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawca w formie rysunków roboczych i
nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub
zostaną wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego.
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych musza
zostać zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów. Wykonawca jest
całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z
Dokumentacja na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje
do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacja
techniczna oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi,
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do
zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt
odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę
energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie
konieczności Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i
go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie
podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników

powodowanych jego działalnością.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i
trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą
z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest
do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie
drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).
Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z
dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami)
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa
ludzi.
Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją
umowy do akceptacji następujących dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy
harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty te przewiduje umowa).
1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy a_ do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga
prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem w myśl obowiązujących przepisów
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego
na podstawie umowy z Zamawiającym.
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miedzy nimi, w
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też:

- Dokumenty wchodzące w skład umowy;
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
- Protokoły odbioru robót,
- Opinie ekspertów i konsultantów,
- Korespondencja dotycząca budowy.
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych
lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i
wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacja umowy. Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla każdego urządzenia.
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy
Biuro projektów wyznacza osobę uprawniona do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad
budowa zwanego dalej Architektem. Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc
ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie konieczności wykonania prac
kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt
wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.
Na żądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie
próbek materiałów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów
budowy. Zmiany te musza być wprowadzone po wcześniejszym skonsultowane z
Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych
materiałów użytych do realizacji robót.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od
rodzaju wyrobu formę:

- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Obowiązujących norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązująca norma (PN-EN 1176, PN-EN
1177)
lub
- aprobata techniczna jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, w razie konieczności zastosowania materiałów
zamiennych w konsultacji z biurem projektów.
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu
sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki testów
stanowić będą integralna cześć dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może
okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
2.5 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz
zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i projektanta oraz
zamawiającego.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt urywany do robót
powinien być zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów.
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.
4. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na
własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa
Budowlanego i Obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano – montażowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają
atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wyników tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia zabawowe
powinny posiadać odpowiednie atesty.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy,
która obejmuje
w szczególności:
- dziennik budowy wewnętrzny
- inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentacje projektowa
- protokół przekazania placu budowy
- protokoły z narad i ustaleń
- protokoły odbiorów częściowych robót
- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz
SST. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowiązku skalkulowania wszystkich robót.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót

przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badan atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Musza one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci,
ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.
Wykonawca zgłasza do odbioru daną cześć robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.
8.3. Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia
protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.
8.4. Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości,
jakości i wartości. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona
wpisem Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacja projektowa,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa płatności
Warunki płatności zgodnie z umowa z Zamawiającym.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty
,urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjną,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy.
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacja Techniczna jako
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy
uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.
Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady,
Warszawa 1997
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie PNEN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki
Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10
każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

III. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania robót ziemnych dla zadania: Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w
centrum Ojrzenia .
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm i wykonanie podłoża z piasku
pod zabawkami placu zabaw. . wykopów związanych z montażem ogrodzenia, wymiana nawierzchni i
montażem urządzeń.
1.4.Okreslenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5
4. SPRZĘT
Ziemia urodzajna zdejmowana będzie za pomocą spycharek

IV. MONTAŻ URZADZEŃ
Kod CPV 36535200-2 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania:
Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie
1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST II. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST II. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST II.
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Zgodnie z Kartami technicznymi urządzeń.
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST II. „Wymagania ogólne” pkt 6.
3.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i
BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą urządzenia i ławki.
3.3. Badania w czasie wykonywania robót
3.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót Wszystkie materiały dostarczone na
budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
3.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót:
- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- poprawność wykonania fundamentów
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta
3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane,
zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy
uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu zostaną wymienione na
koszt Wykonawcy.
4. OBMIAR ROBÓT
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST II. „Wymagania ogólne” pkt 7.
4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet..
5. ODBIÓR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa,
ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego.
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umowa z Zamawiającym.
7.PRZEPISY ZWIĄZANE
7.1.Normy i Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i Eksploatacji”
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:
Gmina Ojrzeń
ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzeń
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.3.2022
Dane dotyczące Wykonawcy
Pełna nazwa i adres wykonawcy
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do
kontaktów z Zamawiającym: imię i nazwisko
oraz nr tel.

NIP
Nr REGON
Telefon
Adres e-mail
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19 kwietnia 2022 r. na , na zadanie pn.:
Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w
centrum Ojrzenia oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami
określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtowa:
Kwota
Kwota słownie
CENA OFEROWANA NETTO
PODATEK VAT 23%
CENA OFEROWANA BRUTTO

Obliczenie ceny:
Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

1

2

1** Dostawa i montaż urządzenia nr 1
kierownice
2** Dostawa i montaż urządzenia nr 2
Drabinka
3
Dostawa i montaż urządzenia nr 3
Steper
4
Dostawa i montaż urządzenia nr 4
Motyl

Jedn.
Miary
3

Wartość
Ilość
w tym
zamówienia
(liczba)
VAT***
brutto
4
5
6

komplet 1,00
komplet 1,00
komplet 1,00
komplet 1,00

1

Wartość
netto
7

5
6
7
8
9

Dostawa i montaż urządzenia ławka z
oparciem
Dostawa i montaż urządzenia kosze
na śmieci
Dostawa i montaż urządzenia Stojak
na rowery
Dostawa i montaż urządzenia Lampa
solarna
Dostawa i montaż urządzenia Ekran
akustyczny

komplet 1,00
komplet 1,00
komplet 1,00
komplet 1,00
komplet 1,00

Cena oferty

Deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty budowlane będące
przedmiotem zamówienia wynosi: (nie mniej niż 12 miesięcy, nie więcej niż 60
miesięcy): …………………………………………………………
1. Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:
……………………………………….. dni od daty podpisania umowy. Liczba dni musi zawierać się w
przedziale od 30 dni (włącznie) do 70 dni (włącznie)

2) Termin płatności faktury: 30 dni
3) Firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz
dołączamy wymagane oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków;
2. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i
zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w
zapytaniu i we wszystkich załącznikach do niego.
2) Oświadczam, że za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
3) Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze
mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w
zapytaniu ofertowym.
5) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z
warunkami i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do
niego.
3. Oferta została złożona na …………………ponumerowanych stronach.
4. Do oferty dołączono następujące oświadczenia/dokumenty :
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
…….………………., dnia ……..…….……. r.
(miejscowość)

…...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
ZPU.271.3.2022
Nazwa Postępowania: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –
wypoczynkowych w centrum Ojrzenia..
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.3.2022
My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/i adres wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Ojrzeń zgodnie z konkurencyjnym
wyborem wykonawców określonym w Zarządzeniu Nr 14/2021 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 03 marca
2021 r. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów
i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych., oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani osobowo ani
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru.1
Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

1

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnika spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
ZPU.271.3.2022
Nazwa Postępowania: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –
wypoczynkowych w centrum Ojrzenia.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Umowa ZPU.272.3.2022
zawarta w Ojrzeniu w dniu ………………………...2021 r. pomiędzy:
Gminą Ojrzeń z siedzibą ul Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, NIP 566-187-43-65
reprezentowaną przez
1. Zdzisława Mierzejewskiego – Wójta Gminy Ojrzeń
przy kontrasygnacie
2. Kamili Włodkowskiej - Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………….…………………………….…
2. …………………………………………………………………….……………………….…
zwaną dalej Wykonawcą
o następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn.zm.), oraz
Zarządzenia Nr 14/2021 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza
niż kwota 130 000 złotych.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i robót budowlanych, polegających na:
„Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –
wypoczynkowych w centrum Ojrzenia.”. Obejmuje następujące elementy robót:

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

Jedn. Miary

Ilość (liczba)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Dostawa i montaż urządzenia nr 1 kierownice
Dostawa i montaż urządzenia nr 2 Drabinka
Dostawa i montaż urządzenia nr 3 Steper
Dostawa i montaż urządzenia nr 4 Motyl
Dostawa i montaż urządzenia ławka z oparciem
Dostawa i montaż urządzenia kosze na śmieci
Dostawa i montaż urządzenia Stojak na rowery
Dostawa i montaż urządzenia Lampa solarna
Dostawa i montaż urządzenia Ekran akustyczny

3
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet

4
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:
Projekcie budowlanym (załącznik 1a), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (załącznik 1b) i przedmiarze robót (załącznik 1c). Przedmiot zamówienia obejmuje
wszelkich prac niezbędnych do realizacji zamówienia, przewidzianych w niniejszym
dokumencie i dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia.
2. Wszędzie, gdzie w dokumentach wskazanych powyżej, zawarto sformułowania: „powinno”,
„winno”, „należy” i podobne, należy to traktować jako wymóg bezwzględny, nie zaś
zalecenie, czy wskazówkę.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
1. przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania
(atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań
itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu
zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia,
dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji odbiorowej,
2. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż
ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
4. Podstawowe wymagania dotyczące robót:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia
powinny być fabryczne nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym
oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w SOPZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia
infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje
się do naprawienia szkody wynikłej z tytułu wyrządzenia powyższych szkód.
5. Dostawy i roboty budowlane, montażowe, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
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a) Zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i
odpowiedniej liczby sprzętu pozwalającego na prawidłowe i terminowe wykonanie robót
budowlanych.
b) Przyjęcie frontu robót i rozpoczęcie robót w terminie.
c) Zagospodarowanie miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie
realizacji robót na własny koszt;
d) Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie
instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
e) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w
tym także ruchem pojazdów.
f) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót
na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.
g) Realizację Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiającego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa
budowlanego oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszą być
wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej
stosownym przepisom, normom, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy.
h) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
i) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
j) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania
budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu
umowy.
k) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót
podstawowych, w tym odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń i obiektów sąsiednich przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem.
l) W przypadku korzystania z terenu nieruchomości sąsiednich wykonawca ma obowiązek
doprowadzenia terenu po zrealizowaniu umowy do stanu nie gorszego niż przed wejściem
na teren; wszelkie szkody powstałe na tych terenach będą pokrywane przez wykonawcę.
m) Prowadzenie robót budowlanych w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego
prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
n) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw: Ustawy: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach. Powołane
przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.
o) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
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p) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
q) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.
r) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej
umowy osobom trzecim,
§3
Odbiór robót
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy
określony w § 1.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7
dni od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu dostaw i robót i powiadomi o tym
Wykonawcę oraz innych uczestników odbioru.
3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy
uznaje się datę wykonania, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

1.

2.

3.
4.

§4
Wynagrodzenie i zasady płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie zasadniczo ryczałtowe, równe cenie ofertowej brutto przedstawionej w
ofercie Wykonawcy, w wysokości:
brutto
……………….zł, słownie: ………………………………………..
w tym podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę: ……………………………zł,
słownie: ………………………………………………………………………………….
wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………………………………………….. zł
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony
niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami
przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w
obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w zapytaniu
sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie
następujący:
1. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w ofercie nastąpi
odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
2. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w ofercie,
obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do
wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót
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i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób
wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia
niewykonanej części danego elementu na podstawie rynkowych cen materiałów,
robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po zakończeniu
robót, na podstawie faktury końcowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej
przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 (słownie:
trzydziestu) dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu przez
Wykonawcę na Zamawiającego.
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.
8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o
wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 7 umowy.
9. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawcę na fakturze.
10. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania
faktur.
§5
Termin wykonania zamówienia i gwarancja
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się ……. dni od dnia podpisania umowy
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ........ miesięcznej gwarancji na dostawy, materiały i
wykonanie, która rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego robót.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji usterek Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
4. W przypadku nieusunięcia usterek w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2
Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym przez zamawiającego,
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejących w dacie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po
upływie równym okresowi na jaki została udzielona gwarancja przez Wykonawcę.
7. wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
8. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt, w ustalonym zgodnie z ust. 8 terminie
nie dłuższym niż 30 dni, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy,
jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu rękojmi.
9. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Terminy usunięcia ujawnionych wad lub usterek będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę
niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.
§6
Kary umowne
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1. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdy
dzień zwłoki (termin zakończenia usługi określono w § 6 niniejszej umowy).
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust 2.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust 2.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§7
Zmiana umowy
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z zasadami
określonymi w zapytaniu ofertowym.
§8
Postanowienia końcowe
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności,
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9
1. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Projekt budowlany (załącznik 1a), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót (załącznik 1b) i przedmiar robót (załącznik 1c)
2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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