
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania  

pod nazwą: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy 
Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu „ 

 

I. Informacje dla oferentów 
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji; 

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji a w szczególności formularz 

przedłożenia oferty zostaną wypełnione przez oferenta ściśle według wzoru; 

3. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem; 

4. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

II. Informacje o zamawiającym i przedmiocie zamówienia 

1. Zamawiający i tryb udzielania zamówienia 

    Miasto i Gmina Wleń  59-610 Wleń ul. Plac Bohaterów Nysy  7 woj. dolnośląskie,                                            
tel. 075 7136438, fax 075 7137050  zwana dalej Zamawiającym, rozpoczęła postępowanie o 
udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.  

2. Opis przedmiotu zamówienia 
    

a/ Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26m x 48m 
= 1 248m² nawierzchni typu  „ sztuczna trawa” ogrodzonego ogrodzeniem z siatki wysokości 
4,0m z brama i furtką, oraz rozbiegu do  skoczni w dal w wymiarach 20m x 2m = 40 m² z 
poliuretanu   
Boisko o  konstrukcji: 
a) zagęszczona warstwa odsączająca -piasek gr. warstwy- 10cm; 
b) warstwa nośna z kruszywa łamanego 32-64mm gr. warstwy-15cm z wyprofilowaniem 
spadków 5% 
c) warstwa wyrównawcza kliniec 5-20mm gr. warstwy- 5cm z wyprofilowaniem spadków 5% 
d) nawierzchnia z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym 
o uziarnieniu 0,2- 0,8 mm  
Trawa syntetyczna wielofunkcyjna z polipropylenu ,włókna fibrylizowane, wysokość włókna 
18mm .  
 
Wyposażenie: 
 
Piłka koszykowa: 
-obręcze do koszykówki standard i siatki metalowe do obręczy - 4 szt. 
-tablice do koszykówki epoksydowe wzmacniane o wym. 105 x 108 cm – 4 szt. 
-konstrukcja do koszykówki aluminiowa  składana montowana na stałe -  4 szt. 
 
 
 
 
 



Piłka siatkowa 
- słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne( badminton, tenis,  

siatkówka - mocowane w tulejach - 2 szt.   
- siatka do siatkówki zewnętrzna  - 1 szt. 

Piłka ręczna 
- bramki aluminiowe 3 m x 2 m mocowane w tulejach – 2 szt. 
- siatki do bramek + piłkochwyty – 2 szt. 

 
    Wspólny Słownik Zamówień  – CPV: 45.21.22.21-1;  
 

b) Przedmiot zamówienia nie jest podzielony, wobec czego zamawiający nie dopuszcza 
złożenia oferty częściowej. 

     c)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 

     d/  Należy zaoferować trawę syntetyczną w kolorach zielonym oraz ceglastym.  
    Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty próbkę oferowanej trawy, jej kartę    

          techniczną, atest higieniczny,  jako gwarant dobrej jakości. 
 
 Wymagany termin realizacji zamówienia. 
 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do realizacji niniejszego zamówienia w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia  30  września 2008 r. 
Za termin realizacji zamówienia uznany będzie dzień, w którym wykonawca złoży komplet 
dokumentacji powykonawczej i wymagane świadectwa jakości oraz prób technicznych 
(operat powykonawczy), sprawdzone przez inspektora nadzoru oraz zawiadomienie na piśmie 
zamawiającego o zakończeniu budowy i gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności                             
w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24.ustawy. 

IV. Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji przetargowej 

1. Zawartość dokumentacji przetargowej 
 

 W skład dokumentacji niniejszego przetargu udostępnionej oferentom wchodzi: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
- formularz przedłożenia oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 
- przedmiar robót– załącznik nr 2 do SIWZ; 
- wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ; 
- formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(DZ.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) – załącznik nr 4 do 
SIWZ; 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 5 
do SIWZ. 

 



2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferentów celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Oferent załącza do oferty następujące dokumenty: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w  
SIWZ, Wykonawca składa - wraz z ofertą, sporządzoną ściśle wg załącznika nr 1 - 
następujące dokumenty, oświadczenia i informacje: 

 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr.4  

 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

 
3. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty: 

- kosztorys uproszczony opracowany na podstawie dokumentacji technicznej, w 
skład   której wchodzą przedmiary robót, i wytyczne wykonania i odbioru robót 
załączonej przez Zamawiającego 

-      dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty 
a) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności; 
      b)   Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej      

niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania; 
      c) Oferta winna być przygotowana wg formularza przedłożenia oferty,  

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; 
d) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane 

postanowieniami  zawartymi w  niniejszej specyfikacji; 
      e)  W przypadku gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś 

dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez oferenta. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej 
lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia; 

f)  Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta 
winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta; 

g) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty,  
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty; 

h) Wszystkie strony oferty powinny być podpisane, ponumerowane i spięte tak, 
aby tworzyły jedną całość; 

i) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych 
informacji, innych niż uzyskanych na piśmie od osób upoważnionych przez  
Zamawiającego do udzielania wyjaśnień w sprawie zamówienia; 

 
 
 



 
j)   Oferent zamieści ofertę w zamkniętej kopercie.   
k) Na kopercie  muszą znajdować się następujące oznaczenia: 

            OFERTA 
Miasto i Gmina Wleń  59-610 Wleń   ul. Plac Bohaterów Nysy 7 ,  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i 
młodzieży przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu „ 
 

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

a) Wartość robót budowlanych należy określić na podstawie kalkulacji 
szczegółowej sporządzonej, na podstawie przedmiaru robót, wizji lokalnej, 
własnych analiz, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

b) Kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z przedmiarem robót, 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

c) W cenie ryczałtowo-ilościowej mieści się całkowity koszt kompletnego 
wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia w 
tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania, jak np. : 
zaplecze budowy, zapewnienie bezpieczeństwa, ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wykonanie 
badań i sprawdzeń związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, itp. 

d)   Cenę należy podać w PLN.  
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

5. Miejsce oraz termin składania ofert 

           Oferty należy składać na adres zamawiającego:  

            Urząd Miasta i Gminy 

             ul. Plac Bohaterów Nysy 7  

            59-610 Wleń 

           (sekretariat) I piętro. 
  
nie później niż do dnia 22.07.2008 r. do godziny 10:00 

a) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie 
przygotowane i oznaczone   a koperta  zostanie dodatkowo oznaczona 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

V. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Przystępując do przetargu oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w 

wysokości 6.000,00zł, słownie: sześć tysięcy złotych, na konto  
Nr 79 8384 1019 0000 0228 2000 0019 Bank Spółdzielczy Wleń 

2. Wadium może być wniesione również w: 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy prawo zamówień 

publicznych.    
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 22.07.2008 roku o godz.  10:00 
4. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy  prawo zamówień  

publicznych; 



Jeżeli wadium zostanie wniesione na konto Zamawiającego w formie pieniężnej, 
należy dołączyć do oferty potwierdzoną przez oferenta za zgodność z oryginałem 
kopię dowodu wpłaty lub polecenia przelewu. 

 

VI. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

VII. Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynie ceną 
oferty. 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w sprawie zamówienia jest  Jerzy 
Skwarek  , tel. /075/ 7136369 ; 075 7137082  w godzinach 8,00 – 13,00. 
Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba 
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 
Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym 
wydano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania. 

           Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich oferentów.  

IX. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2008 roku o godz. 11:00 w siedzibie   
Zamawiającego pokój narad ( I piętro) 
2. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 
kolejności.  
4. Przy otwarciu ofert mogą być obecni  przedstawiciele Oferentów. 
5. Zamawiający ogłosi Oferentom: 

-kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
-stan otwieranych ofert, 
-nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana, 
-cenę oferty. 

6. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego dla wniesienia protestu. 
7. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli: 
oferta nie spełnia warunków określonych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z 
późniejszymi zmianami)  

X. Wybór oferenta i zawarcie umowy 
Wybór wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia dokonany zostanie    
w oparciu o najkorzystniejsze warunki z punktu widzenia kryteriów przyjętych  
w przetargu. 
 
Zawarcie umowy nastąpi na warunkach podanych w załączniku nr 3, będącym  
wzorem umowy na realizację dostaw, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2006 r. 
Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami). 
 



Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadku zaistnienia 
warunków określonych w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (DZ.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami). 
 

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. W poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie w wysokości 5 % 

wartości ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wniesione w: 

      a)      pieniądzu;  
      b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c)      gwarancjach bankowych;  
               d)      gwarancjach ubezpieczeniowych;  
               e)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3.     Forma zabezpieczenia ustalona zostanie z Wykonawcą przed zawarciem umowy. 

Treść tych ustaleń zostanie wprowadzona do umowy. 
4.   Zwrot kwoty zabezpieczenia w wys. 70% nastąpi po upływie 30 dni od daty 

końcowego odbioru dostaw, zaś kwota w wys. 30% zostanie zwolniona w ciągu 
14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zgodnie z art. 
151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 
2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami). 

XII. Protesty i odwołania 

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez 
Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 
zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
Oferent może złożyć umotywowany, protest do Zamawiającego; 

2. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia 
protestu; 

3. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

4. Zamawiający odrzuca protest złożony po terminie, wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podst. Art. 181 ust. 6; 

5. Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty w ciągu 10 dni od upływu ostatniego 
z terminów na wniesienie protestu; 

6. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną 
czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej; 

7. Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 
 

XIII. Postanowienia końcowe  

W sprawach nie uregulowanych  w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy 
Ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  
(DZ.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami); 

 
 
 
 
 



Załączniki: 
1. formularz przedłożenia oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 
2. przedmiar robót– załącznik nr 2 do SIWZ; 
3. wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ; 
4. formularz oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ; 
5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 5 do 

SIWZ. 
 

 
Wleń, dnia   01.07.2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FORMULARZ PRZEDŁOŻENIA OFERTY                      załącznik  nr 1 do SIWZ 

 
 

Miasto i Gmina Wleń 

O  F  E  R  T  A 

 
NAZWA OFERENTA:  ..................................................................... 

ADRES OFERENTA:  ..................................................................... 

NUMER TEL/FAX:   ..................................................................... 

NIP,  REGON:   ..................................................................... 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. Św. 

Jadwigi Śląskiej we Wleniu  

 

 
Ja ................................................................................................................................................. 

(imię,  nazwisko,  stanowisko) 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:  
 
.......................................................................................................................................... 

(nazwa firmy) 
 
 

I. OFERUJE: 
wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w pkt. II. 2. SIWZ, zgodnie z 
przedmiarem robót będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ i wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ za cenę: 
 
.................................................. zł netto, plus podatek VAT ............. %, tj. ......................... 
 
................................................ zł. 
 
RRAZEM brutto ......................................................... zł, słownie : ..................................... 
 
................................................................................................................................................ 

 
II. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń; 
III. Akceptuję warunki umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ; 
IV. Uważam się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 
V. w przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do: 

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wartości zadania brutto.  

 
 

......................................     ......................................................... 
     (miejscowość i  data)               ( podpisy i pieczątki  upoważnionych   przedstawicieli oferenta) 
 
 



załącznik nr 2 do SIWZ 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Nazwa inwestycji : „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla 

dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu” 

 

 
Adres inwestycji :   Zespół Szkół  

                                59-610 Wleń 

                                ul. Dworcowa 10 
                                ( boisko asfaltowe) 
   
 
Inwestor :               Miasto i Gmina  Wleń 

 

 
Adres Inwestora :   ul. Plac Bohaterów Nysy 7 

                               59-610 Wleń 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wleń dnia, 01 lipca 2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1 
KNR  AT-03 

0104-02 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o 
gr.7cm z wywozem  materiału z rozbiórki na odl. do 
1km. 

m²     

    26,50*48,50 m² 1285,250   

        RAZEM 1285,250 

2  
KNR-W 
 4 - 01 

 0109-20  

 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi 
asfaltu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 
1 km i utylizacja asfaltu 

m³     

    206,50*48,50*0,07*19 m³ 1709,383   

        RAZEM 1709,383 

3  
KNR-W 

4 -03 
1151-01   

 Ręczny demontaż słupów oświetleniowych 
parkowych 

szt     

    9,00 szt 9.000   

        RAZEM 9.000 

4  
KNR 2-23 
0104-03 

 Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna o 
gr. 5cm 

m²     

    26,00*48,00 m² 1248,000   

           RAZEM 1248,000 

5  
KNR 2-21 
0101-01 

Drenowanie niesystematyczne wyk. ręcznie w 
terenach nizinnych w gr.kat.II-III na głęb. 0,9m                  
( rurki drenarskie ) 
 

m     

    415,00 m 415,000   

        RAZEM 415,000 

6  
KNR 2-11 
0143-05 

 Rurociągi drenarskie o śr.15,0 cm układane ręcznie 
w wykopach umocnionych o głęb.do 0,9m ( rurki 
drenarskie) 

m     

    89,00 m 89,000   

        RAZEM 89,000 

7  
KNR W 

2 –18 0408-
03 

 Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o 
śr.zewn.200 

m     

    42,00 m 42,000   

        RAZEM 42,000 

8  
KNR 2-31 
0407-03 

 Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce 
piaskowej z wyp. spoin piaskiem 

m     

    48,00*2 + 26*2 m 148,000   

        RAZEM 148,000 

9  
KNR 2-23 
0210-01 

 Wykonanie nawierzchni typu sztuczna trawa wraz z 
zastabilizowaniem nawierzchni piaskiem 
kwarcowym 

m²     

    48,0*26,00 m² 1248,000   

        RAZEM 1248,000 

10  
KNNR  
2-23 

 0104-03 

 Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna o 
gr.5cm 

m²     

    21,00*2,50 m² 52,500   

        RAZEM 52,500 



11  
KNNR  
2-31 

 0407-01 

 Obrzeża betonowe owym.20x6cm na podsypce 
piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem. 

m.     

    20,00*2 +2,00 m 42,000   

        RAZEM 42,000 

12  
KNNR  
2-23 

 0112-03 

 Podbudowa poliuretynowa grub.3cm i warstwa 
wierzchnia z poliuretanu natryskowego o 
grub.10mm 

m²     

    20,00*2,00 m² 40,000   

        RAZEM 40,000 

13  
KNNR  
2-23 

 0401-01 

 Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur 
stalowych o rozstawie 3,0mi wys.3,0m 

m     

    26,00*2+48,00+2 m 102,000   

        RAZEM 102,000 

14  
KNNR 
 2-23 

 0401-02 

 Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur 
stalowych o rozstawie 3,0m dodatek za nast.1m wys. 

m     

    26,00*2+48,00+2  102,000   

        RAZEM 102,000 

15 
KNNR 
 2-23  

0402-01 

 Wrota stalowe z furtkami o wym 400x200cm 
ogrodzenie boisk 

szt.     

    1 szt. 1,00   

        RAZEM 1,000 

16  
KNR 2-23  
0310-02 

 Ustawienie w gotowych otworach stojaków do 
siatkówki, kometki i tenisa ziemnego. 

szt.     

    1 szt. 1,000   

        RAZEM 1,000 

17  
KNNR 
 2-23  

0310-04 

 Ustawienie w gotowych otworach stojaków 
metalowych do koszykówki 

szt.     

    4 szt. 4,000   

        RAZEM 4,000 

18  
KNNR 2-23 

 0310-06 
 Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki 
ręcznej 

szt.     

  2 szt. 2,000  

    RAZEM 2,000 

      

      

      

        

        

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
załącznik  nr 3 do SIWZ 

Umowa  (wzór) 

 
w dniu ....................2008 roku we Wleniu pomiędzy Miastem i Gminą Wleń 
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 
1. Bogdan Mościcki - Burmistrz Miasta i Gminy Wleń 
2. Maria Gierczyk    -           Skarbnik Miasta i Gminy Wleń 
a  
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 
1.  
2.  
 została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu...................... 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą „  

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole 

Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu”  

1.Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, przedmiarze robót przedstawia się następująco:  

a)  kompletne wykonanie zadania, stanowiącego przedmiot zamówienia w tym 
również  wszelkie inne czynności towarzyszące wykonaniu zadania, jak np.: zaplecze 
budowy, zapewnienie bezpieczeństwa, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 
wykonanie badań i sprawdzeń, itp. 

§ 2 
  
1. Zamawiający niniejszą umową zobowiązany jest do: 

a)   przekazania Wykonawcy placu /terenu/ budowy w terminie do ..................2008 r 
b)   pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością wykonywanych robót; 
c)   rozliczenia kosztów objętych przedmiotem umowy; 
d) przeprowadzenia odbioru wykonanych robót; 
e) egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających z tytułu gwarancji  

i rękojmi. 
§ 3 

 
1. Wszystkie roboty wynikające  z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej 

załączniki, Wykonawca wykona w terminie do 30 września 2008 roku. Termin 
zakończenia rozumiany jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót. 

2. W przypadku uchybienia terminu wykonania umowy powyżej 10 dni Zamawiający może 
po wykonaniu inwentaryzacji wykonanych prac rozwiązać umowę i zlecić dokończenie 
robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 4 

 
1. Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonania swoich 

obowiązków będzie Pan Zdzisław Kasprowicz  

2. Inspektor nadzoru upoważniony jest przez Zamawiającego poza pełnieniem swoich 
obowiązków do korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauważonych błędów w 
dokumentacji technicznej oraz zmian wynikających z nieprzewidzianych okoliczności, 
które nie powodują zwiększenia zakresu robót. 



 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.  
 

§ 6 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: 

a) urządzić teren pod zaplecze budowy, zapewnić ochronę znajdującego się  
na nim mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa; 

b) uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót. 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 

posiadających odpowiednie wymagane świadectwo jakości i certyfikaty zgodne  
z obowiązującymi normami technicznymi i opracowaną dostarczoną Wykonawcy 
dokumentacją techniczną. Fakt ten, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na 
zakończenie robót, przed podpisaniem protokółu końcowego odbioru, poprzez złożenie 
odpowiednich dokumentów.  

2. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie, a wyniki 
tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z wymogami 
odpowiednich norm i dokumentacji technicznej to koszty tych badań obciążą Wykonawcę,  
a jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź wykonawstwo jest zgodne z umową koszt 
badań poniesie Zamawiający. 

§ 8 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty stanowiące przedmiot umowy wynosi: 

.................... zł netto, plus podatek VAT ...... % .............. zł. RAZEM brutto ................... zł 
2. Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia za roboty podane przez 

Zamawiającego w przedmiarze robót, a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzaniu 
kosztorysu ofertowego. 

3. Rozliczenie robót z Wykonawcą nastąpi wg cen i stawek z kosztorysu ofertowego. 
Zapłata przez Zamawiającego za wykonane roboty określone w § 1  nastąpi na podstawie 
faktury wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez inspektora nadzoru 
protokółu odbioru robót, w terminie do 30 dni od złożenia faktury Zamawiającemu. 
Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania po wykonaniu pełnego elementu 
robót. 

§ 9 
 
1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót 

dodatkowych, niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy, w terminie 
3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

2. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia 
robót powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym. 

 
 
 

§ 10 
 
1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót objętych umową,  

a zwłaszcza wynikające z nieprawidłowej technologii robót odpowiada Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada również za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń 
nadziemnych i podziemnych oraz znaków geodezyjnych. 

 



§ 11 
 
1. Roboty dodatkowe stanowić będą przedmiot oddzielnego zamówienia za wyjątkiem takich 

robót, które są niezbędne w toku realizacji zadania i które zostaną zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. 

2. Rozliczenie za roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego, 
dokonane zostanie kosztorysem powykonawczym, według cen i stawek kosztorysowych z 
kosztorysu ofertowego. 
 

§ 12 
 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które 
będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w oddaniu określonego umową przedmiotu odbioru w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych po odbiorze w trakcie trwania 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 
wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

c) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara umowna ulega 
podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego. Jeżeli kara 
umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 13 

 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane objęte 

przedmiotem umowy w wysokości 24 m–cy. 
2. Bieg terminu rękojmi Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z ogólnymi warunkami 

umowy, rozpoczyna się w dniu zakończenia czynności odbioru robót. 
3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione  
w czasie trwania gwarancji i rękojmi, w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, 
tj........................................  

4. Zwrot kwoty zabezpieczenia w wys. 70% nastąpi po upływie 30 dni od daty końcowego 
odbioru robót, zaś kwota w wys. 30% zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie zniesie wad występujących w okresie gwarancji  
i rękojmi powstałych z jego winy w ciągu 7 dni od zgłoszenia, Zamawiający ma prawo 
zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszt naprawy z wniesionego 
zabezpieczenia. Konsekwencje utraty odsetek w całości ponosi Wykonawca. 

 
 

§ 14 
 

1. Zamawiający dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umownego wykonanego  
w całości po spełnieniu następujących warunków: 
- Wykonawca /kierownik budowy/ zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. 
- Zamawiający /inspektor nadzoru/ potwierdzi gotowość do odbioru. 

2. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru Zamawiający w ciągu 3 dni ustali termin odbioru. 
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia 

rozpoczęcia. 
4. Gotowość do odbioru przedmiotu umowy nastąpi, gdy Wykonawca wykona wszystkie 

roboty objęte umową. 



 
§ 15 

 
Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie umowy dodatkowej 
sporządzonej na piśmie i podpisanej przez obie strony pod rygorem nieważności. 
 

§ 16 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Sprawy sporne będą 
rozpatrywane przez odpowiedni Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1, 

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2006 R. NR 164 POZ. 1163 z późn. zmianami); 
 

 

NAZWA OFERENTA:  ..................................................................... 

ADRES OFERENTA:  ..................................................................... 

NUMER TELEFONU:  ..................................................................... 

NIP, REGON:             ..................................................................... 
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod   
nazwą    „„„„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i 

młodzieży przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu” 

 
oświadczam, że: 

 

1. jestem uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także 

pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163); 

 

 

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

(data i podpis upoważnionego           
przedstawiciela oferenta) 

 
 


