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

pieczęć zamawiającego

PSO ZP‐1/08/2014

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 (ZWANA DALEJ SIWZ)

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe zwane dalej „Zamawiającym”

zaprasza Państwa do złożenia oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na:

WYKONANIE PLACU ZABAW PRZY SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

DĘBINKA W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku ‐ Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą

Poznań, wrzesień 2014 r.
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SPIS TREŚCI

                                                                  

I.Nazwa i adres zamawiającego: 

II.Tryb udzielenia zamówienia: 

III.Opis przedmiotu zamówienia: 

IV.Termin wykonania zamówienia: 

V.Warunki  udziału  w postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych
warunków: 

VI.Wykaz   oświadczeń   lub   dokumentów,   jakie   mają   dostarczyć   wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

VII.Informacje   o   sposobie   porozumiewania   się   zamawiającego   z   wykonawcami   oraz
przekazywania  oświadczeń   lub  dokumentów,  a   także  wskazanie  osób  uprawnionych  do
porozumiewania się z wykonawcami: 

VIII.Wymagania dotyczące wadium: 

IX.Termin związania ofertą: 

X.Opis sposobu przygotowania oferty: 

XI.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

XII.Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

XIII.Opis   kryteriów,   którymi  zamawiający   będzie   się   kierował   przy  wyborze   oferty,  wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

XIV.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w   sprawie   zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,   jeżeli
zamawiający  wymaga   od  wykonawcy,     zawarł   z   nim   umowę  w   sprawie   zamówienia
publicznego na takich warunkach:

XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia: 

XVIII.Informacje uzupełniające: 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe

ul. Grabowa 33

61‐473 Poznań

http:www.debinka.pl/ 

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00

do 15:00.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie   jest  prowadzone   zgodnie   z  ustawą   z  dnia  29   stycznia  2004   r.  Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw na terenie Społecznej Szkoły

Podstawowej  nr  3  przy  ul.  Grabowej  33  w  Poznaniu  w  ramach  programu  Radosna

Szkoła,   zgodnie   z   zakresem   prac   zamieszczonym   w   załączonej   dokumentacji

projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wymagania techniczne oraz zakres rzeczowy robót opisany został w:

‐ projekcie budowlano‐wykonawczym;

‐ Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

‐ przedmiarze robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić:

a) na urządzenia wyposażenia placu zabawm ich montaż oraz wykonane roboty budowlane

minimum  3letniej  gwarancji   jakości   licząc  od  dnia  podpisania  bezusterkowego  protokołu

odbioru końcowego;

b)  na   zaoferowaną  nawierzchnię  bezpieczną  oraz   roboty  montażowe  minimum  5letniej

gwarancji jakości licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Nieodłączne elementy protokołu odbioru końcowego stanowić będą dziennik budowy i

dokumentacja powykonawcza.

3. Roboty   należy   prowadzić   przy   pomocy   sprzętu   i   pojazdów,   które   nie   uszkodzą

istniejących   nawierzchni.   Uszkodzenie   nawierzchni   będzie   usterką   przedmiotu
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zamówienia,  podlegającą w  zakresie  naprawy  zapisom    Załącznika  nr  9  do  SIWZ   ‐

wzoru umowy.

4. Roboty będą prowadzone równocześnie z innymi robotami budowlanymi związanymi

z   rozbudową   Szkoły  –   konieczne  będzie  uzgadnianie   terminów   i   zakresu   robót  

z Zamawiającym i Wykonawcą pozostałych robót budowlanych.

5. Zakres   zadania   obejmuje   również   wykonanie   komisyjnych   przeglądów

zainstalowanego placu zabaw co najmniej w terminach:

− marzec 2015, po pierwszym okresie zimowym;

− na miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego.

6. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia,

w tym dojazdów. Koszty wykonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  realizacji   inwestycji   i   jej  rozliczenia  w  sposób

określony przez instytucję udzielającą dotacji.

8. Nie  dopuszcza   się   zastosowania  urządzeń  wykonanych   z  materiałów   (surowców)

innych niż określone w dokumentacji projektowej.

9. Zamawiający  opisując  przedmiot   zamówienia  na  podstawie  art.  30  ust.  7  ustawy

Prawo zamówień publicznych, posłużył się m. in. następującymi nazwami oraz kodami

określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień:

CPV

Kod Nazwa

45233100‐1 Nawierzchnie placów zabaw

45233280‐5 Ogrodzenie placu zabaw

45112723‐9 Wyposażenie placu zabaw

45111213‐4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233200‐1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 10 listopada 2014 r.

W   związku   z  prowadzonymi   robotami  budowlanymi   związanymi   z   rozbudową   szkoły

wejście ‐ fizyczne rozpoczęcie realizacji ‐ na plac budowy możliwe będzie nie wcześniej niż

10 października 2014 r.

V. WARUNKI   UDZIAŁU  W   POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS   SPOSOBU   DOKONYWANIA
Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Grabowa 33, 61‐473 Poznań



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – roboty budowlane

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

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

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 pkt. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) posiadania   uprawnień   do   wykonywania   określonej   działalności   lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana   w oparciu

o  przedłożone  przez  Wykonawcę  oświadczenie  o   spełnieniu  warunków

udziału w postępowaniu. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana  w oparciu

o  przedłożone  przez  Wykonawcę  oświadczenie  o   spełnieniu  warunków

udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty. 

Zamawiający  uzna,   że  Wykonawca   spełnia  warunek  dotyczący  posiadania

wiedzy   i  doświadczenia,   jeżeli  wykaże,   że  w  okresie  ostatnich  5   lat  przed

upływem  terminu  składania  ofert,  a   jeżeli  okres  prowadzenia  działalności

jest   krótszy   –  w   tym   okresie,  wykonał  w   sposób   należyty   co   najmniej

2   roboty  budowlane  polegające  na  dostawie   i  montażu  urządzeń placów

zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni o powierzchni min. 500

m2  każda  oraz  o  wartości  każdej  robót  równej  co  najmniej  250.000,00  zł

brutto oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone.

3) dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana   w oparciu

o  przedłożone  przez  Wykonawcę  oświadczenie  o   spełnieniu  warunków

udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania

odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami   zdolnymi   do

wykonania   zamówienia   jeżeli  wykaże,   że   dysponuje  minimum   1   osobą

posiadającą   uprawnienia   do   kierowania   robotami   w   specjalności

konstrukcyjno‐budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

w   tej   specjalności,   które   zostały   wydane   na   podstawie   wcześniej

obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
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która   jest  wpisana  na   listę  właściwej   Izby  Samorządu  Zawodowego,  oraz

dysponuje   zespołem   pracowników   zdolnych   do   wykonania   przedmiotu

zamówienia. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana  w oparciu

o  przedłożone  przez  Wykonawcę  oświadczenie  o   spełnieniu  warunków

udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty. 

Zamawiający   uzna,   że  Wykonawca   spełnia  warunek   dotyczący   sytuacji

ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że:

‐  posiada   środki   finansowe   lub   zdolność  kredytową  na  kwotę   równą   co

najmniej 250.000,00 zł;

‐ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co

najmniej 250.000,00 zł.

b) oraz  nie   podlegają   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia

wynikające z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy

Prawo   zamówień   publicznych   oraz   dołączy   dokumenty,   których   mowa

w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ

2. Ocena   spełnienia  wyżej  wymienionych  warunków   dokonana   zostanie  w   oparciu

o   informacje   zawarte   w   dokumentach   i   oświadczeniach   wyszczególnionych

w  rozdziale  VI  niniejszej  SIWZ.  Z  treści  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,

iż  wyżej  wymienione  warunki  Wykonawca   spełnił.   Zamawiający  oceni   spełnienie

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, a których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych – na druku według załącznika nr 6 do SIWZ;

b) wykaz  robót  budowlanych wykonanych w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed

upływem  terminu  składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy ‐ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania  ‐  załącznik  nr  7  oraz  z  załączeniem  dowodów   dotyczących

najważniejszych robót, z zakresu opisanego wyżej, określających, czy roboty te

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

− poświadczenie wykonania (np. referencje),

− inne  dokumenty  (np.  protokoły  odbioru  robót,  faktury  końcowe,  itp.)  ‐

jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a;

c) wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z  informacjami   na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,   doświadczenia

i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu

wykonywanych   przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do

dysponowania tymi osobami ‐ załącznik nr 8;

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają  wymagane   uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek

posiadania takich uprawnień;

e) informacja   banku   lub   spółdzielczej   kasy   oszczędnościowo‐kredytowej

potwierdzającej  wysokość   posiadanych   środków  finansowych   lub   zdolność

kredytową   wykonawcy,   wystawionej   nie   wcześniej   niż   3  miesiące   przed

upływem terminu składania ofert 

f) opłaconej   polisy,   a  w   przypadku   jej   braku,   innego   dokumentu

potwierdzającego,   że  wykonawca   jest   ubezpieczony   od   odpowiedzialności

cywilnej   w   zakresie   prowadzonej   działalności   związanej   z   przedmiotem

zamówienia,   obejmującej   co   najmniej   termin   wykonania   przedmiotu

zamówienia.

Wykonawca   może   polegać  na   wiedzy    i   doświadczeniu   oraz   potencjale

technicznym,   osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie   od  charakteru  prawnego

łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca    w    takiej    sytuacji    zobowiązany    jest    udowodnić

Zamawiającemu,   że   będzie   dysponował  zasobami niezbędnymi do  realizacji
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zamówienia,  w  szczególności   przedstawiając   w  tym  celu  pisemne

zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych

zasobów  na  okres  korzystania  z   nich  przy  wykonywaniu  zamówienia.

Zobowiązanie musi wskazywać przekazane  zasoby  (rodzaj  i  ilość), wskazywać

okres  na  jaki  zostają  przekazane  oraz  formę  stosunków  prawnych  łączących

Wykonawcę z tymi podmiotami.

Wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełnienia warunków  udziału

w  postępowaniu,  o  których  mowa w  art.  22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na  zasoby

innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

a)     informację   banku   lub    spółdzielczej    kasy   oszczędnościowo‐kredytowej

potwierdzającej    wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność

kredytową  innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż  3  miesiące  przed

upływem  terminu składania ofert;

b)   opłaconą polisę, a w przypadku  jej braku,  inny dokument potwierdzający,

że  inny podmiot  jest ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej w  zakresie

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  obejmującej

co najmniej termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  wykonawca  nie  może  przedstawić

dokumentów  dotyczących  sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych

przez  zamawiającego,  może  przedstawić  inny  dokument,  który

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego

warunku.

2. W   celu  wykazania  braku   podstaw   do  wykluczenia   z  postępowania   o   udzielenie

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  –  na  druku  według  załącznika

nr 5 do SIWZ;

b) aktualnego  odpisu  z  właściwego   rejestru,   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego

potwierdzającego,   że  wykonawca   nie   zalega  z   opłacaniem   podatków,   lub
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zaświadczenia,   że  uzyskał  przewidziane  prawem   zwolnienie,  odroczenie   lub

rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności   lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem   terminu   składania   wniosków   o   dopuszczenie   do   udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) aktualnego   zaświadczenia   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,

że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne

i  społeczne,   lub  potwierdzenia,   że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania   decyzji  właściwego   organu   –  wystawionego   nie  wcześniej   niż

3  miesiące  przed  upływem   terminu   składania  wniosków  o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) aktualnej   informacji   z  Krajowego  Rejestru   Karnego  w   zakresie   określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem   terminu   składania   wniosków   o   dopuszczenie   do   udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) aktualnej   informacji   z  Krajowego  Rejestru   Karnego  w   zakresie   określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż   6 miesięcy przed

upływem   terminu   składania   wniosków   o   dopuszczenie   do   udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. W   celu   potwierdzenia,   że   oferowane   dostawy   wchodzące   w   zakres   robót

budowlanych   objętych   niniejszym   postępowaniem   odpowiadają   wymaganiom

określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć:

a) aktualne   zaświadczenie   podmiotu   uprawnionego   do   kontroli   jakości

potwierdzającego,     że    oferowane  wszystkie  urządzenia  wyposażenia  placu

spełniają warunki bezpieczeństwa zgodnie z aktualną normą  PN‐ EN 1176;

b) aktualne   zaświadczenie   podmiotu   uprawnionego   do   kontroli   jakości

potwierdzającego,   że  oferowana nawierzchnia szkolnego placu zabaw spełnia

warunki bezpieczeństwa zgodnie z aktualną normą PN‐EN 1177;

c) oświadczenie  wykonawcy,   że   oferowane   urządzania   i   nawierzchnie   będące

wyposażeniem   szkolnego  placu   zabaw   są   zgodne   z  wymogami  określonymi

w   rozporządzeniu  Rady  Ministrów   z  dnia  7   lipca   2009   r.   (Dz.  U.  Nr   110,

poz. 915);
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d) oświadczenie  wykonawcy,   że   oferowane   urządzania   i   nawierzchnie   będące

wyposażeniem   szkolnego   placu   zabaw   są   zgodne   z   przepisami  w   sprawie

higieny i bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów oświatowych.

VII.

INFORMACJE   O   SPOSOBIE   POROZUMIEWANIA   SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO

Z  WYKONAWCAMI  ORAZ   PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ   LUB   DOKUMENTÓW,

A   TAKŻE   WSKAZANIE   OSÓB   UPRAWNIONYCH   DO   POROZUMIEWANIA   SIĘ

Z WYKONAWCAMI:

 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawca przekazywać będą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa  w ust. 1,

faksem   lub  drogą  elektroniczną,   każda   ze   stron  na   żądanie  drugiej  niezwłocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

 Wykonawca  może  zwrócić  się do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie   treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający   jest  zobowiązany  udzielić wyjaśnień

niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż na  2 dni  przed  upływem  terminem składania

ofert  –   pod   warunkiem,   że   wniosek   o   wyjaśnienie   treści   SIWZ   wpłynął   do

Zamawiającego   nie   później   niż   do   końca   dnia,   w   którym   upływa   połowa

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie   treści   SIWZ  wpłynął  po  upływie   terminu   składania

wniosku, o którym w ust. 3,   lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

o którym mowa w ust. 3.

 Treść   zapytań  wraz   z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  wykonawcom,  którym

przekazał   Specyfikację   Istotnych  Warunków   Zamówienia,   bez   ujawniania   źródeł

zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę

SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom i udostępnia też

na stronie internetowej.

 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z wykonawcami. Zamawiający, na wniosek

wykonawcy, umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budynków objętych

przedmiotowym postępowaniem.
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 Sposób  porozumiewania  się z  wykonawcami  –  pisemnie   (pocztą,   faxem   lub  drogą

mailową)

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe
ul. Grabowa 33
61‐473 Poznań
Tel. 61 832 94 20, 61 832 15 21 w godz. 08:00 – 15:00.
Fax. 61 832 94 20
e‐mail:  hannawawrzyniak@debinka.pl 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Każda  oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium w  wysokości:  6.500,00  zł  (słownie:

sześć tysięcy pięćset 00/100 zł)

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu ‐ PRZELEWEM,

b) poręczeniach bankowych,

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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. 

Wadium   zostaje   wniesione   na   okres   związania   ofertą,   tj.   przez   30   dni   od   dnia,

w którym upływa termin składania ofert.

Wadium   w   formie   pieniężnej   należy   wnieść   PRZELEWEM   na   rachunek   bankowy

Zamawiającego nr: 25 1020 4027 0000 1402 0438 7676.

Wadium  wnoszone  w   formie:  poręczenia  bankowego,  gwarancji  bankowej,  gwarancji

ubezpieczeniowej   lub   poręczeniach   udzielanych   przez   Polską   Agencję   Rozwoju

Przedsiębiorczości,  należy  złożyć w  formie  oryginału  w  odrębnej  kopercie  w  siedzibie

Zamawiającego.

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza, należy dołączyć do oferty.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji

Gwaranta.  Gwarancja  musi  być  podpisana  przez  upoważnionego   (upełnomocnionego)

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
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identyfikację  np.   złożony  wraz   z   imienną  pieczątką   lub   czytelny   (z  podaniem   imienia

i nazwiska). 

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone

przez  Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie  Gwaranta  do  wypłaty

Zamawiającemu  pełnej  kwoty  wadium  w  okolicznościach  określonych  w  art.  46  ust.  5

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

Wniesienie  wadium  w  pieniądzu   ‐  PRZELEWEM  będzie   skuteczne,   jeżeli  w  podanym

terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony

z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty

najkorzystniejszej   lub  unieważnieniu  postępowania,   z  wyjątkiem  wykonawcy,   którego

oferta  została  wybrana   jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem  art.  46  ust.  4a  ustawy

Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca

wadium   niezwłocznie   po   zawarciu   umowy  w   sprawie   zamówienia   publicznego   oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający   zażąda   ponownego   wniesienia   wadium   przez   wykonawcę,   któremu

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli

w  wyniku   ostatecznego   rozstrzygnięcia   protestu   jego   oferta   została  wybrana   jako

najkorzystniejsza.   Wykonawca   wniesie   wadium   w   terminie   określonym   przez

zamawiającego.

Wadium  wniesione  w  pieniądzu,   zamawiający   zwróci  wraz   z  odsetkami  wynikającymi

z  umowy   rachunku  bankowego,  na   którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelewy pieniędzy

na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający   zatrzymuje   wadium  wraz   z   odsetkami,   jeżeli   Wykonawca

w  odpowiedzi  na  wezwanie, o którym mowa  w art. 26 ust.  3 ustawy  Prawo zamówień

publicznych,  nie  złożył  dokumentów   lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1

ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika

to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
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Wadium  Wykonawcy,   którego   oferta   została   wybrana,   zostanie   zatrzymane   wraz

z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie  umowy  w   sprawie   zamówienia  publicznego   stanie   się  niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

A) Ofertę stanowi:

1. wypełniony i podpisany formularz oferty – na druku według załącznika nr 1 do SIWZ;

2. dokumenty   lub   oświadczenia   zawarte   w  rozdziale   VI  Specyfikacji   Istotnych

Warunków Zamówienia;

3. dowód wpłaty wadium.

B) Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

1. Treść   złożonej  oferty  musi  odpowiadać   treści   Specyfikacji   Istotnych  Warunków

Zamówienia.   Zamawiający   zaleca  wykorzystanie   formularzy   przekazanych   przez

Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez

Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami

opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty

załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:

a) W   przypadku   składania   dokumentów   w   formie   kopii,   muszą   one   być

poświadczone   za   zgodność   z   oryginałem   przez   upoważnion(ego)ych

przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c);

b) Poświadczenie   za   zgodność   z  oryginałem  winno  być   sporządzone  w   sposób

umożliwiający   identyfikację   podpisu   (np.  wraz   z   imienną   pieczątką   osoby
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poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem

kopii   dokumentów   przez   osób(ę)y   nie   wymienion(ą)e   w   dokumencie

rejestracyjnym   (ewidencyjnym)   Wykonawcy,   należy   do   oferty   dołączyć

stosowne   pełnomocnictwo.   Pełnomocnictwo   powinno   być   przedstawione

w  formie  oryginału   lub  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  przez

notariusza,  adwokata,   radcę  prawnego   lub  osoby,  których  uprawnienie  do

reprezentacji   wynika   z   dokumentu   rejestracyjnego   (ewidencyjnego)

Wykonawcy,   zgodnie   ze   sposobem   reprezentacji   określonym   w   tych

dokumentach.

5. W   przypadku   wykonawców   działających   przez   pełnomocnika   –   złożyć

pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4) lit c).

6. W   przypadku  Wykonawców  wspólnie   ubiegających   się   o   zamówienie   –   złożyć

dokument  stwierdzający  ustanowienie  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających

się   o   zamówienie   pełnomocnika   do   reprezentowaniu   ich   w   postępowaniu

o   udzielenie   niniejszego   zamówienia   publicznego   albo   reprezentowania   ich

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Przez  Wykonawcę rozumiemy  również wszystkie  te osoby,  które  będą działały  na

jego   zlecenie   jako   podwykonawcy.   Zamawiający   informuje,   że   działania

podwykonawców będzie traktował  jako działania Wykonawcy  i że za ich działania

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jak za działania własne przed Zamawiającym,

a także przed osobami trzecimi, gdyby w wyniku ich działań doznały jakiegokolwiek

uszczerbku.

8. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie do ofert należy

dołączyć   umowę   regulującą  warunki  współpracy,  np.   umowę   spółki   cywilnej,

umowę konsorcjum;

9. W  przypadku  Wykonawców  prowadzących  działalność w  formie  spółki  cywilnej  –

złożyć umowę spółki cywilnej;

10. Jeżeli   Wykonawca   ma   siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania   poza   terytorium

Rzeczpospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  rozdziale  VII  pkt.

SIWZ składa odpowiednio dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać Zamawiający  od  Wykonawcy  oraz   form,  w   jakich  te  dokumenty  mogą być

składane.
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Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu,

wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Zamawiający   może   żądać,   w   wyznaczonym   przez   siebie   terminie   wyjaśnień

dotyczących złożonej oferty.

12. Zamawiający żąda, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)

była ponumerowana kolejnymi numerami.

13. Zamawiający   zaleca   aby   oferta   była  w   taki   sposób   spięta,   by  uniemożliwiła

Zamawiającemu jej rozpięcie. Ponadto zeskanowana oferta w formacie PDF winna

być dostarczona na nośniku danych (płyta CD/DVD, pendrive) wraz z ofertą w wersji

papierowej. 

14. Wszelkie  poprawki   lub   zmiany  w   tekście  oferty   (w   tym   załącznikach  do  oferty)

muszą być podpisane własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.  Podpis

winna  być  naniesiona  w   sposób  umożliwiający   identyfikację  podpisu   (np.  wraz

z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

15. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje   i  uzupełnienia  do

złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie

o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone  wg takich samych zasad

jak składana oferta z dopiskiem „ZAMIANA”.

17. Zamawiający   informuje,   że   oferty   składane   w   postępowaniu   o   zamówienie

publiczne są jawne  i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  z wyjątkiem

informacji  stanowiących   tajemnicę   przedsiębiorstwa   w   rozumieniu   przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane:

a) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16

kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji   (Dz.  U.    Nr  153  z  dnia

1   września   2003   r.,   poz.   1503,   z   późniejszymi   zmianami)   rozumie   się

nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje techniczne,  technologiczne,

organizacyjne   przedsiębiorstwa   lub   inne   informacje   posiadające   wartość

gospodarczą,  co  do  których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne  działania  w  celu

zachowania ich poufności;

b) zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa

były   przez   Wykonawcę   złożone   w   oddzielnej  wewnętrznej  kopercie

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
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pozostałych, jawnych elementów oferty;

c) zastrzeżenie   informacji,   które  nie   stanowią  tajemnicy   przedsiębiorstwa

w rozumieniu ww. ustawy  skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie

art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

d) wykonawca  m.in.  nie  może   zastrzec  informacji   dotyczących   ceny,   terminu

wykonania   zamówienia,   okresu   gwarancji   i  warunków   płatności   zawartych

w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych);

18. Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty   związane   z  przygotowaniem   i   złożeniem

oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. Wymagane   jest  zamieszczenie  oferty  w  kopercie,  która  będzie  zaadresowana  na

adres Zamawiającego:

POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
UL. GRABOWA 33
61‐473 POZNAŃ

i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu:

„OFERTA NA PLAC ZABAW PSO – ZP1/08/2014”

i opisu 

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT T.J. DO 
17 WRZEŚNIA 2014 ROKU, GODZ. 12:45”,

poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres 

nadawcy.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 Termin składania ofert upływa dnia 17 września 2014 roku o godz. 12:45.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sekretariacie Zamawiającego lub

przesłać   na   adres   Zamawiającego  wskazany  w  rozdziale   I  Specyfikacji   Istotnych

Warunków Zamówienia.

 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

 Otwarcie  ofert  odbędzie  się tego samego dnia,  co  składanie  ofert,   tj.  17 września

2014 roku, o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

 Otwarcie  ofert   jest   jawne.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 

 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy  (firmy) oraz adresy wykonawców,

a także ceny ofertowe.

 Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6, Zamawiający doręczy wykonawcom, którzy

nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek przesłany zgodnie z rozdziałem VII
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ust. 1 SIWZ.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Przed  obliczeniem ceny Wykonawca winien  dokładnie   i szczegółowo  zapoznać się

z  dokumentacją przygotowaną przez  Zamawiającego,  z  miejscem  montażu   i   jego

otoczeniem  oraz  pozyskać   informacje  niezbędne  do  prawidłowego   i   rzetelnego

sporządzenia oferty, a mające wpływ na cenę oferty. W przypadku braków, wad lub

sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach, Wykonawca przed

złożeniem oferty powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego

w trybie zapytań o których mowa pkt VII pkt.3.

2. Cena  oferty   jest  ostateczna;  musi  zawierać  łączne   i  całkowite  koszty  zamówienia

wynikające   z   opisu   przedmiotu   zamówienia,   dokumentacji   projektowej

i  przedmiarów   robót  oraz  musi   zawierać  wszystkie  koszty   związane   z   realizacją

zadania, te wynikające wprost  z dokumentacji projektowej jak  i koszty wszelakich

robót przygotowawczych, towarzyszących, pomocniczych, porządkowych, itp. 

3. Cenę   należy   podać  w   polskich   złotych,  w   zaokrągleniu   do   dwóch  miejsc   po

przecinku.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY,    WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW   I  SPOSOBU  OCENY

OFERT:

1. Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie   jedynego   kryterium

jakim jest cena.

Cena – 100%

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,

że  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert

dodatkowych.  Wykonawcy   składając  oferty  dodatkowe  nie  mogą   zaoferować  cen

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu

wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
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KRYTERIUM CENA 

                     Cena najtańszej oferty brutto 

Cena =                                                               x 100 x 100%

                     Cena badanej oferty brutto 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

‐ wyborze najkorzystniejszej oferty;

‐ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

‐ wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

XIV.

INFORMACJE  O   FORMALNOŚCIACH,   JAKIE   POWINNY   ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE   PO

WYBORZE   OFERTY  W   CELU   ZAWARCIA   UMOWY  W   SPRAWIE   ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO:

1. W   zawiadomieniu  wysłanym   do  wykonawcy,   którego   oferta   zostanie  wybrana,

Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

2. Zamawiający   zawiera  umowę  w   sprawie   zamówienia  publicznego  w   terminie  nie

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

3. Zamawiający  może   zawrzeć   umowę  w   sprawie   zamówienia   publicznego   przed

upływem   terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  2,   jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający   będzie   żądać   od   Wykonawcy,   którego   oferta   została   wybrana   jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

10% ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie   należytego  wykonania   umowy  może   być  wniesione  w   następujących

formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiębiorczości.   

Zamawiający wyraża zgodę na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

tj.:

a) w   wekslach   z   poręczeniem   wekslowym   banku   lub   spółdzielczej   kasy

oszczędnościowo‐kredytowej; 

b) przez  ustanowienie  zastawu  na  papierach  wartościowych  emitowanych  przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez   ustanowienie   zastawu   rejestrowego   na   zasadach   określonych

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie  należytego   wykonania   umowy  wnoszone   w   pieniądzu,  Wykonawca

wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

W   przypadku  wniesienia  wadium  w   pieniądzu  wykonawca  może  wyrazić   zgodę   na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

Jeżeli   zabezpieczenie   wniesiono   w   pieniądzu,   Zamawiający   przechowuje   je   na

oprocentowanym  rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione

w  pieniądzu  z  odsetkami wynikającymi  z umowy  rachunku  bankowego, na  którym było

ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia   tego  rachunku  oraz  prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  na

jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

Za   zgodą  Zamawiającego  wykonawca  może  dokonać   zmiany   formy  zabezpieczenia  na

jedną   lub   kilka   form,   o   których  mowa  w   art.   148   ust.   2   ustawy   Prawo   zamówień

publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest  dokonywana  z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący

sposób:

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

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane;

b) 30  %  wartości   zabezpieczenia   zostanie   zatrzymane  przez   Zamawiającego  na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości – kwota

ta  zostanie  zwrócona  nie  później  niż w  15  dni  po  upływie  okresu  rękojmi  za

wady.

XVI. ISTOTNE  DLA   STRON   POSTANOWIENIA,   KTÓRE   ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO
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TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE

WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,   JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD

WYKONAWCY,   ABY   ZAWARŁ   Z   NIM   UMOWĘ   W   SPRAWIE   ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 9 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący ostateczną treść umowy.

2. Wynagrodzenie w formie ryczałtu – oznacza to, że Wykonawca będzie zobowiązany do

wykonania   pełnego   zakresu   robót   określonych  w   dokumentacji   projektowej   za

zaoferowaną cenę.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy, tj:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a)   zmiany   spowodowane   warunkami   atmosferycznymi,   geologicznymi,

archeologicznymi      w szczególności:

‐ klęski żywiołowe

‐ niewypały i niewybuchy

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

‐   przekroczenie   zakreślonych   przez   prawo   terminów   wydawania   przez   organy

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

‐ odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń

c)   inne   przyczyny   zewnętrzne   niezależne   od   Zamawiającego   oraz  Wykonawcy

skutkujące   niemożliwością   prowadzenia   prac,   a  w   szczególności   brak  możliwości

dojazdu   oraz   transportu   materiałów   na   teren   robót   spowodowany   awariami,

remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą

dróg.

2) Pozostałe zmiany:

a)  zmiana  obowiązującej  stawki  VAT  –   jeśli  zmiana  stawki  VAT  będzie  powodować

zwiększenie   kosztów   wykonania   umowy   po   stronie   Wykonawcy,   Zamawiający

dopuszcza  możliwość  zwiększenia  wynagrodzenia  o  kwotę równą różnicy  w  kwocie

podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b)   rezygnacja   przez   Zmawiającego   z   realizacji   części   przedmiotu   umowy   –

w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy   czym   Zamawiający   zapłaci   za   wszystkie   spełnione   świadczenia   oraz

udokumentowane   koszty,   które  Wykonawca   poniósł  w   związku   z  wynikającymi

z umowy planowanymi świadczeniami;
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c)   zmiany   uzasadnione   okolicznościami,   których   mowa   w   art.   357   p.1   KC

z  uwzględnieniem  faktu,  że  za  rażącą zostanie  uznana  strata  w  wysokości,  o  której

mowa w art. 397 ksh;

d)   inne   niż   wymienione   „siła   wyższa”   (zdarzenie   zewnętrzne,   niemożliwe   do

przewidzenia   i   do   zapobieżenia)   uniemożliwiające  wykonanie   przedmiotu   umowy

zgodnie z SIWZ i dokumentacją przetargową;

e)   konieczność  wcześniejszej   realizacji   robót   związanych   z   prowadzoną   aktualnie

rozbudową szkoły odbywającą się na terenie objętym inwestycją związaną z budową

placu zabaw.

4. Płatności wg załącznika nr 9.

5. Fakturowanie częściowe – dwie faktury: wg załącznika nr 9.

 pierwsza   faktura   stanowiąca   60%   całości  wynagrodzenia,  wystawiona  w   oparciu

o końcowy protokół odbioru bez uwag podpisany przez Zamawiającego;

 druga   faktura   stanowiąca  40%   całości  wynagrodzenia  Wykonawcy  wystawiona  po

dokonaniu   i   uzyskaniu   pozytywnej   oceny   przez   uprawnionego   przedstawiciela

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

XVII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone

w artykułach od 179 do 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

8. Zamawiający  nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający   żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie   tej   części   zamówienia,
Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Grabowa 33, 61‐473 Poznań
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której wykonanie powierzy podwykonawcom.

W   innych   sprawach   nieuregulowanych  w   niniejszej   Specyfikacji   Istotnych  Warunków

Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM

Leszek Ciesielski

Rafał Frankus

Poznań, 3 września 2014 r.

Lista załączników:

Zał.1 Formularz oferty

Zał.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Zał.3 Dokumentacja projektowa ‐ projekt budowlano‐wykonawczy

Zał.4 Przedmiar robót 

Zał.5 Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zał.6 Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zał.7 Wykaz robót

Zał.8 Wykaz osób 

Zał.9 Wzór umowy 
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......................................
pieczęć adresowa

wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym do  5.186.000

euro  na  wykonanie  placu  zabaw  przy  Społecznej  Szkole  Podstawowej  nr  3  Dębinka

w ramach programu Radosna Szkoła, my jako firma: 

…………………………………………………………………………………………………
/Nazwa firmy/

…………………………………………………………………………………………………
/Adres firmy/

….………………………………........... ………………....................…………………….
/Telefon/ / fax./

………………………………………… ….……………....................…………………….
/Adres strony internetowej/ /Adres e-mailowy/

składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  w  terminie  realizacji,  za  kwotę

w wysokości (wynagrodzenie ryczałtowe):

wartość netto ....................... PLN (słownie ................................................................. złotych)

VAT: ....% .................... PLN (słownie ......................................................................... złotych)

wartość brutto ........................ PLN (słownie .............................................................. złotych)

Termin realizacji zamówienia – do dnia 10 listopada 2014 r.

Gwarancja: oferujemy

a) na urządzenia wyposażenia placu zabawm ich montaż oraz wykonane roboty budowlane

minimum  3letniej  gwarancji   jakości   licząc  od  dnia  podpisania  bezusterkowego  protokołu

odbioru końcowego;

b)  na   zaoferowaną  nawierzchnię  bezpieczną  oraz   roboty  montażowe  minimum  5letniej

gwarancji jakości licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
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Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Wadium w  wysokości  6.500,00  zł  wnieśliśmy  w  dniu  ………………………………

w formie ……………..……………………………

Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 

…………………………………………………………………………………………………

W  przypadku  przyznania  nam  zamówienia,  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

Zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty  jako  najkorzystniejszej,  do

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny ofertowej

brutto  co  stanowi  wartość  ……………………………………  zł,  słownie   …………….

……………………  zł,  w  formie  ………………………………………………,  w  terminie

podpisania umowy;

Ponieważ  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  tych  części

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, oświadczamy, że:

przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami* – z podwykonawcami* - wspólnie*

(*niepotrzebne skreślić)

Wykaz firm, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: 

Wypełnić poniższą tabelę w przypadku zatrudnienia podwykonawców.

Lp.
części zamówienia,

 które Wykonawca powierzy
podwykonawcom

nazwa podwykonawcy

PONADTO OŚWIADCZAMY ŻE:

a. cena ofertowa jest  ceną ryczałtową,  a  w związku z  tym  obejmuje  i  zawiera  wszelkie

koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  opisanego  w  SIWZ  i  w  jego

załącznikach,  oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty

związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

b. cena  została  ustalona  w  oparciu  o  SIWZ,  dokumentację  projektową,  wizję  lokalną

i obejmuje całość przedmiotu zamówienia;

c. zapoznaliśmy się  ze  Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia  i  z  wszystkimi  jej

załącznikami, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy
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i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag;

d. w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  podpiszemy  umowę  zgodną  z  projektem  umowy

i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

e. zapoznaliśmy się z modyfikacją SIWZ, jeśli taka była.

f. uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  30  dni  od  dnia,  w  którym  upływa  termin

składania ofert;

g. otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 

h. osoby skierowane do realizacji zamówienia nie były nigdy karane za naruszenie prawa;

i. informacje o przynależności do grupy kapitałowej w celu określenia, czy konieczne jest

ustalenie  przesłanek  wykluczenia  Wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust  2  pkt.  5  –

oświadczamy, że przynależymy do grupy kapitałowej: ……………………………………..

w skład której wchodzą następujące jednostki:

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

j. w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:

1. …………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………….

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w toku toczącego się postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego jest:

Pan*/Pani*: .................................................................................................................................  

Stanowisko służbowe: …………………………………………………......................................

tel.: .............................................              fax:  ......................................................................

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

Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ...................................................................................................... strona ......... oferty,

2. ...................................................................................................... strona ......... oferty,

3. ...................................................................................................... strona ......... oferty,

4. ...................................................................................................... strona ......... oferty,
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5. ...................................................................................................... strona ......... oferty,

Świadomi  treści  art.  297  Kodeksu  karnego,  oświadczamy,  że  załączone  do  oferty

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.  

.................................., dnia ...............................   ....................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących 

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA PLACU ZABAW – „RADOSNA SZKOŁA”
               PRZY SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 DĘBINKA 

             W POZNANIU.

      INWESTOR:          Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe

        ul. Grabowa 33/35,  61-473 Poznań

       ADRES BUDOWY: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu 

                                  61-473 Poznań, ul. Grabowa 33

         działki ewidencyjne nr 158,159 obr. Dębiec, arkusz 07 Poznań.

Bydgoszcz 15.07.2014r. Dokumentację opracowała:

mgr inż. Katarzyna Kotula
projektant

sprawdził:
mgr inż. Tomasz Pliszka
kierownik budowy
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I. WYMOGI OGÓLNE

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.

1. 1 Wstęp.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  materiałów,  sprzętu, 
transportu, obmiaru, kontroli jakości wykonania robót i odbioru robót szkolnego placu zabaw.
Podane  wymagania  ogólne  muszą  być  przestrzegane  przez  Wykonawcę  robót  w  powiązaniu  z 
wymaganiami szczegółowymi Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacje  techniczne  oznaczają  całość  wszystkich  wymagań  technicznych,  w  szczególności  
zawartych  w  dokumentacji  zamówienia,  określających  wymagane  cechy  roboty  budowlanej, 
zastosowanego materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty 
budowlane, materiał,  produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniały cel wyznaczony 
przez zamawiającego.
Ilekroć jest mowa o:
1. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  
także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego ,
2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także polegające na przebudowie,  
montażu i remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego ,
3.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie ,
4. protokół odbioru – dokument  służący do notowania wykonanych robót, sytuacji zaistniałych w 
trakcie  ich  trwania,  przekazywania  poleceń  i  innej  technicznej  korespondencji  pomiędzy 
inspektorem , projektantem , kierownikiem i wykonawcą ,
5. kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami  
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ,
6.  odpowiednia  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami  , 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych ,
7. polecenia inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
8. projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
9.  inspektor  nadzoru  –  osoba  reprezentująca  inwestora  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli 
zgodności jej realizacji z projektem i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzająca 
jakość wykonywanych robót i  materiałów.
1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:
• projektu placu zabaw, 
• przedmiaru robót,
• wizji lokalnej w terenie,
• uzgodnień z Zamawiającym.
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
• 45112723-9   Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
• 45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni
• 37535200      Wyposażenie placów zabaw
• 45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń
• 45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
1.4. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:
• przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),
• Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177,
• aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i
  stosowania w budownictwie,
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• PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw,
• PN-PE 1176-1 wyposażenia placów zabaw. Ogólne wymagania bezp. i met. badań.,
• PN-PE 1176-7 wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych – wydanie MBiPMP
1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z kosztorysem 
ofertowym,  specyfiką  techniczną,  planem  zagospodarowania  działki  i  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.
2.1 Przekazanie terenu.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2.2 Zgodność robót z dokumentacją.
Kalkulacja ceny oferty, przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz projekt placu zabaw stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich, są obowiązujące 
dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może 
wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich wykryciu  winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały,  mają  być  zgodne  z  przedmiarem  robót  i  
specyfikacją techniczną.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z przedmiarem robót  
lub specyfikacją techniczną i  mają wpływ na niezadowalającą jakość budowli,  to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a budowla rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.
2.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
2.4 Zaplecze socjalne dla pracowników .
W  trakcie  realizacji  Wykonawca  wspólnie  z  Inwestorem  winien  zapewnić  i  zorganizować 
pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .  Wykonawca zobowiązany jest  do właściwej 
eksploatacji sanitariatów.
Godziny pracy należy uzgodnić z Inwestorem.
2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2.6 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót, przez personel wykonawczy.
2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak: rurociągi, kable energetyczne itp.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji,  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników.
2.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
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3. MATERIAŁY.

3.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki,  
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  
aprobatami technicznymi itp.
3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do 
zabudowania i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru.
3.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  przewiduje  możliwość  stosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do 
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.

4. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót  oraz nie będzie stanowił  zagrożenia dla 
pracowników.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 
umową.
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru,  kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

5. TRANSPORT.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wszelkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i  
przydatności do robót.
5.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  oraz 
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez 
Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące 
realizacji  robót,  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcą, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową . 
7.1 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich  
istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. 
U. nr 98/99).
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) Aprobatą techniczną,
3.  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).
7.2 Dokumenty budowy:
1. protokoły przekazania terenu budowy,
2. protokoły z narad i ustaleń,
3. protokoły odbioru robót,
Wszelkie  dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  terenie  budowy w miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym oraz będą dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar  robót  będzie  sprawdzany z przedmiarem robót  w jednostkach ustalonych  w kosztorysie. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami w przedmiarze robót.

9. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty podlegają następującym odbiorom:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi częściowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych  
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Gotowość danej części robót do odbioru, zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.
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9.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.
Odbiór robót dokonuje Inspektor nadzoru.
9.3 Odbiór ostateczny (końcowy).
a) Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do 
zakresu ilości oraz jakości.
Całkowite  wykończenie  robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez 
Wykonawcę oświadczeniem przekazanym Inwestorowi.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie b).
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty,  dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych  dokumentów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  kosztorysem 
ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną.
W przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót   lub  robót  uzupełniających  komisja  przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).
Podstawowym dokumentem jest Protokół odbioru ostatecznego robót.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ustalenia ogólne.
Całość  robót  wyceniona  ryczałtowo,  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Wynagrodzenie  ryczałtowe,  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 
składające się na jej wykonanie.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków, 
organizację placu budowy i transportu na teren budowy,
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6



II . WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – PRZEDMIOT ODBIORU .

1. STAN ISTNIEJĄCY
Na terenie działek znajdują się budynki szkolne, wewnętrzne drogi, boiska i tereny zielone ze szpalerami 
drzew  liściastych.  Prowadzone  są  roboty  budowlane  związane  z  budową  nowych  obiektów  szkolnych.  
Obsługa komunikacyjna  działki: od strony zachodnio-północnej poprzez istniejące bramy wjazdowe z ul. 
Grabowej.  
Teren lokalizacji szkolnego placu zabaw, jak i cały teren szkoły ogrodzony jest płotem ze stalowych słupów 
osadzonych  w  betonowym  cokole  i  stalowych  ażurowych  przęseł  z  wypełnieniem  siatką  stalową. 
Dojazd do terenu inwestycji za pośrednictwem istniejącego układu komunikacyjnego od strony  ul. Grabowej 
wzdłuż budynku szkoły, sali gimnastycznej (z kierunku północno - zachodniego).  
Dojście do terenu inwestycji za pośrednictwem istniejących ciągów komunikacji pieszej na terenie szkoły.  
Działka od strony zachodniej graniczy z drogą publiczną, od wschodu i zachodu z terenami zabudowanymi,  
natomiast od strony południowej graniczy z terenem PKP.  
Ukształtowanie działki – teren płaski, z lekkim sadkiem w kierunku południowo-wschodnim.  
Teren planowanego placu zabaw jest płaski o lekkim spadku ok 2-3% w kierunku południowo- wschodnim. 
Część  nieutwardzoną  terenu  pod  plac  zabaw  pokrywa  nawierzchnia  piaskowa  po  boisku  do  siatkówki 
plażowej o powierzchni 230m2, ogrodzona wysokim płotem z siatki ażurowej. Za szpalerem drzew od strony 
południowo-wschodniej jest pas betonowej nawierzchni wzdłuż całej długości planowanego placu zabaw o 
szerokości ok. 1,3m.     
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest w kolizji z żadnymi sieciami . 
Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko.

2. STAN PROJEKTOWANY

Plac zabaw w programie RADOSNA SZKOŁA zaprojektowano na części działek znajdującej się 
przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka w Poznaniu,  ul.Grabowa 33, 61-437 
Poznań, działki nr 158 i 159 obr. Dębiec ark. 07, Poznań.

Projektowany plac zabaw:

• projekt obejmuje teren o łącznej powierzchni 505m2placu zabaw „Radosna Szkoła”, 

• 229,925m2 zajmuje nawierzchnia bezpieczna z urządzeniami do zabaw, resztę stanowi 
trawnik  z  nasadzeniami,  

• plac  zabaw został  umiejscowiony na  terenie  rekreacyjnym  szkoły graniczącym od 
strony        północno-zachodniej z budynkiem szkoły (sala gimnastyczna i świetlica 
szkolna),  od  wschodniej  z  drogą  wewnętrzną  i  placem  do  gier  zespołowych,   od 
północy i południa terenem    zieleni przyszkolnej,

• dojście  na   plac  zabaw będzie  możliwe  po  utwardzonej  nawierzchni  ze  świetlicy 
szkolnej oraz betonowej nawierzchni drogi wewnętrznej szkoły. 

• całość  terenu  rekreacyjnego  szkoły  ograniczona  jest  płotem  (dołączono  mapkę 
załącznik E i projekt zagospodarowania przestrzennego załącznik D ).

Plac zabaw zostanie podzielony na dwie strefy:           
• strefa do zabaw i ćwiczeń z nawierzchnią bezpieczną  i komunikacyjną o łącznej powierzchni 
229,925m2           
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• strefa zielona z trawą o łącznej powierzchni  256 m2.

Projektowane urządzenia  zabawowe:
        A.- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, domkiem i systemem urządzeń do wspinaczki.        

B.- Zestaw zabawowy z siatką do wspinania i tunelem .

C.- Zestaw gimnastyczny.

D.- Huśtawka 'bocianie gniazdo'.

E.- Huśtawka sprężynowa do bujania na stojąco. 

Tablica informacyjna z regulaminem.       
Na terenie placu zostanie umieszczony regulamin określający zasady i warunki 
korzystania ze szkolnego placu zabaw wraz z numerami telefonu do dyrektora szkoły lub 
osoby przez niego upoważnionej oraz numerami telefonów alarmowych.

3. ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI (45233200-1)
    ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW (45112723-9),

3.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów nawierzchni syntetycznej.
Nawierzchnię na której zlokalizowany zostanie plac zabaw należy wykonać z płyt absorbujących i 
amortyzujących upadek z  wysokości   -  3m(płyty  grubości  100mm)  w ilości  96m2,  -  2,2m(płyty 
grubości 70mm) w ilości 115,625m2, - 1,1m(płyty grubości 30mm) w ilości 18,3m2. 

Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego wolnego od skrawków metali itp, 
zgodnego z obowiązującymi normami PN EN 1177- 2009 oraz posiadająca następujące certyfikaty 
i atesty: Atest PZH, Certyfikat zgodności .
W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni w dwóch kolorach:
• w kolorze pomarańczowym RAL 2011 Tieforange 
• w kolorze niebieskim RAL 5003 Saphirblau  
oraz z wzorami uatrakcyjniającymi plac zabaw.
Dodatkowo zaleca się, by wykorzystany materiał charakteryzowały następujące cechy:
• Zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa poprzez jednorodną, trwałą i elastyczną budowę.
•  Naprzemienne  guziki   lub rowki  na dolnej  stronie  płyt  umożliwiają  doskonałe  odprowadzenie 
wody deszczowej i lepszą amortyzację.
• Płyty fabrycznie przygotowanie do łączenia kołkami z tworzywa(płyty łatwe i tanie w montażu, z 
użyciem kleju tylko na warstwach zewnętrznych).
• Płyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali.
• Wysoka przepuszczalność wody (połączenia między płytami) pozwalająca na użycie placu zabaw 
natychmiast po deszczu, niemalowane.
Cała  nawierzchnia  terenu  wykończonego  nawierzchnią  bezpieczną  powinna  być  wykończona 
obrzeżem trawnikowym w ilości 77mb, obniżonym w stosunku do górnego poziomu nawierzchni  
syntetycznej o 0,5cm.   
Szczegółowe parametry nawierzchni bezpiecznej zgodne z Opisem Placu Zabaw pkt. 4
3.2. Podbudowa
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni 
bezpiecznej. 
Usunąć  warstwę  ziemi  na  głębokość   ok  20-30  cm  i  masy  ziemi  rozplantować  wyrównując  
powierzchnię placu zabaw.
Teren   koryta  wyrównać   i  zagęścić  z  profilowaniem  1%  spadku  zgodnym  z  naturalnym 
ukształtowaniem terenu.
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Pod nawierzchnię bezpieczną należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego lub z recyklingu o 
granulacji  4-32  mm,  stabilizowanego  mechanicznie  grubości   15  cm,  a  następnie  warstwę 
wyrównawczą z kruszywa łamanego 0-4 mm gr. 5cm lub z kruszywa łamanego/recyklingu 0-7 mm 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm z zachowaniem spadku ok 2%, zgodnie z naturalnym 
spadkiem terenu.
Jeżeli  zaproponowane przez wykonawcę  rozwiązanie  będzie  wymagało  innych  rozwiązań  niż w 
projekcie podbudowy, Inwestor po konsultacji z projektantem lub innym ekspertem w tej dziedzinie 
może wyrazić zgodę na ich wprowadzenie przy założeniu, że cały wykonany układ warstw spełniać 
będzie warunki określone w obowiązujących przepisach i normach.  
Montaż płyt może odbywać się na betonie, asfalcie lub innym dobrze zagęszczonym ubitym podłożu 
gwarantującym  stabilność  pracy  płyt.  Podłoże  powinno  być  wypoziomowane  i  mrozoodporne. 
Zaleca się układanie płyt  w„cegiełkę” tj.  jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płyty.  
Szczeliny pomiędzy płytami nie powinny być większe niż 5 mm.
Płyty elastyczne mogą być łączone między sobą kołkami łącznikowymi, a w razie potrzeby              
dodatkowo klejone. W większości przypadków połączenie za pomocą kołków jest wystarczające, 
przez co skraca się czas montażu. Na związanych warstwach nośnych, płyty powinny być 
przyklejane punktowo. Zapobiega to niezamierzonemu przesuwaniu się płyt. Przed ułożeniem płyt 
na niezwiązanym podłożu, na dwóch przeciwległych (po skosie) narożnikach, przewidzianej do 
ułożenia powierzchni, należy umieścić ograniczniki, żeby ułatwić równe i dokładne ułożenie. Prace 
powinny być wykonywane w temperaturze >3 st.C oraz przy braku opadów atmosferycznych

3.3 Materiały
Użyte materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami, spełniać wymagania  
jakościowe określone normach,  aprobatach technicznych.  Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo 
składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed 
zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli 
Inspektora nadzoru.
3.4 Transport
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach zabezpieczających  je 
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i  
zawilgoceniem.
3.5. Sprzęt:
Łopaty, szpadle, grabie, taczki, ubijaki i zagęszczarki.
3.6 Kontrola jakości robót:
Ogólne zasady:
Obejmuje przygotowanie podłoża, ułożenie nawierzchni, montaż urządzeń, sprawdzenie spadków.
3.7. Odbiór robót:
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  na 
podstawie pisemnego  jej zgłoszenia Zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN.

4. WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW (37535200-9)

4.1. Roboty montażowe.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z  wykonaniem  robót  montażowych  urządzeń  zabawowych,  rekreacyjnych  i 
uzupełniających elementów małej architektury. 
Szczegółowy wykaz(  opis do projektu pkt.3.2) i  lokalizacja urządzeń (w projekcie placu zabaw) 
Rozmieszczenie  urządzeń  zaprojektowano  z  zachowaniem stref  bezpieczeństwa  pomiędzy  nimi, 
określonymi  w  dokumentacji  producenta  -  układ  urządzeń  tak  zlokalizowany,  aby  strefy 
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bezpieczeństwa nie zachodziły na siebie. Urządzenia oddalone od siebie i od innych nawierzchni o  
min. 1,50m.
4.2. Materiały:
Informacje podstawowe:
• Elementy zabawowe – katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa.
• Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać gwarancje:
 25 lat na wszystkie ścianki z kompozytu, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej,
 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy,
 5   lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
 3   lata na elementy ruchome.            
Powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów i być zgodny z PN EN 1176-2009 
oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.          
• Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób 
umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.           
• Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia.

Zestaw urządzeń zabawowych: 
          A.- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, domkiem i systemem urządzeń do wspinaczki.                       

B.- Zestaw zabawowy z siatką do wspinania i tunelem .

C.- Zestaw gimnastyczny.

D.- Huśtawka 'bocianie gniazdo'.

E.- Huśtawka sprężynowa do bujania na stojąco. 

Tablica informacyjna z regulaminem.

Techniczne,  materiałowe i  funkcjonalne  opisy  szczegółowe zgodnie  z  Opisem Placu Zabaw 
pkt.3.2

Montaż urządzeń -zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta, przykład w pkt.3.1 Opisu 
Placu Zabaw.  Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, 
potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed 
oddaniem do użytkowania.
4.3. Sprzęt:
• Łopaty, kilofy, łomy, grabie
• Poziomice,
• Młotki,
• Klucze specjalistyczne,
• Wiertarki i wkrętarki,
• Ubijaki i zagęszczarki,
• Taczki.
4.4. Transport:
• Samochód skrzyniowy
• Samochód samowyładowczy
4.5. Wykonanie i zakres robót.
Urządzenia  zamontować  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu.  Montażu  dokonać  z 
uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia 
robót osób niepowołanych. 
Urządzenia po dostarczeniu na miejsce budowy  schować w odpowiednio zabezpieczonym przed  
kradzieżą miejscu lub montażu dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu. Podczas prac stosować się 
do instrukcji montażu danego urządzenia. 
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4.6. Odbiór robót:
Należy sprawdzić:
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu,
• Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z 
dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane materiały, przekroje, średnice i grubości 
ścianek elementów składowych
•  Zgodność  kolorystyki  urządzeń  oraz  wykonanie  powłok  malarskich  i  zabezpieczenia 
antykorozyjnego i zabezpieczeń przed aktami wandalizmu (zabezpieczenia śrub i innych mocowań).

5. WYKONANIE OGRODZENIA (45342000-6)

5.1. Roboty montażowe.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z  wykonaniem robót  montażowych  płotu  z  siatki  stalowej  w kolorze  zielonym  z  2 
furtkami jednoskrzydłowymi. 
Szczegółowy wykaz (opis do projektu pkt.3.7) i lokalizacja (w projekcie placu zabaw) 
5.2. Materiały:
- siatki metalowe,
- linki stalowe,
- słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe,
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
5.3. Sprzęt:
• Łopaty, kilofy, łomy, grabie
• Poziomice,
• Młotki, obcęgi,
• Klucze specjalistyczne,
• Wiertarki i wkrętarki,
• Sprzęt spawalniczy,
• Taczki,
• Wyciągarki do napinania linek i siatek,
• Małe betoniarki przewoźne.
5.4. Transport:
• Samochód skrzyniowy
• Samochód samowyładowczy
5.5. Wykonanie i zakres robót.
Montaż ogrodzenia:
• wykonanie dołów pod słupki,
• wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
• ustawienie słupków (metalowych), 
• wykonanie właściwego ogrodzenia – rozpięcie siatki metalowej ,
• wykonanie furtki,
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia 
robót osób niepowołanych. 
Materiały po  dostarczeniu  na  miejsce  budowy  schować  w odpowiednio  zabezpieczonym przed 
kradzieżą miejscu lub montażu dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu. 
5.6. Odbiór robót:
Należy sprawdzić:
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych materiałów zgodnie z projektem,
•  Zgodność  danych  techniczny elementów składowych,  w szczególności  zastosowane  materiały, 
przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych,
• Zgodność zabezpieczenia antykorozyjnego.
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6. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
(45112710-5)

6.1. Zakres robót:
Zakładanie trawników:
• teren powinien być wyrównany i wyprofilowany,
• trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na uprzednio rozplantowanej ziemi urodzajnej 
na istniejącym gruncie– grubość warstwy humusu min 5cm ,
• przed siewem nasion traw ziemię należy wałować wałem gładkim i zagrabić,
• okres siania – najlepszy termin zakładania trawnika przypada na późne lato (przełom VIII/IX) lub 
wczesną jesień oraz na wiosnę (od 15 IV do 15 V), co nie wyklucza innego terminu,
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2-4 kg na 100 m2,
•  siew powinien być  dokonany w dni bezwietrzne, w celu równomiernego wysiew nasion należy 
użyć siewnika do trawy,
• przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
i  stworzenia  dobrych  warunków dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez 
wałowanie kolczatką, można nie stosować wału gładkiego,
• po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0,5–1 cm pod powierzchnią ziemi,
• krawężnik powinien znajdować się 1 cm nad terenem trawnika,
Wykonanie nasadzeń:
• krzewy i byliny posadzić zgodnie z projektem nasadzeń, 
• doły do sadzenia powinny być o 10% większe od doniczki, w której znajduje się roślina, przy  
sadzeniu zaprawione ziemią urodzajną dostosowaną do potrzeb rośliny,
•  po  posadzeniu  podłoże  wokół  rośliny  powinno  być  dobrze  ubite,  ukształtowane  w  sposób 
umożliwiający obfite podlanie rośliny i podlane,
• okres sadzenia roślin powinien odbywać się w okresie wegetacyjnym,
• po posadzeniu roślin teren rabat należy wyłożyć czarną agrowłókniną P50 i wyściółkować warstwą min 5 cm 
kory drzew iglastych.
6.2. Sprzęt:
Łopaty, szpadle, wał, grabie, taczki, samochód.
6.3. Odbiór robót:
Celem odbioru robót  jest  protokolarne dokonanie  finalnej  oceny rzeczywistego wykonania  robót 
ogrodniczych w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie 
pisemnego jej zgłoszenia zamawiającemu.

7. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji  
projektowej i przepisów związanych.
Inwestor na pisemny wniosek –zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót 
ustala termin odbioru końcowego robót i  zwołuje komisję  odbiorową. W skład komisji  wchodzą 
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowiązek sprawdzenia i oceny:
• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń
• zgodności wykonania robót z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną
• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń
• certyfikatów bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia
•  posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie
• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania
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• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach 
placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza i  podpisuje protokół odbioru końcowego 
robót. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone 
i  odebrane  roboty.  Po  sporządzeniu  i  podpisaniu  bezusterkowego protokółu  odbioru  końcowego 
robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.
W przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót   lub  robót  uzupełniających  komisja  przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE:

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach zabaw, do 
których należy się stosować:
PN – EN 1176 -1 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metod 
badań.
PN – EN 1176 -2 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metod badań huśtawek.
PN – EN 1176 -3 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metod badań zjeżdżalni.
PN – EN 1176 -6 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 
metod badań urządzeń kołyszących
PN – EN 1176 -7 – 2001  – Wyposażenie  placów zabaw.  Wytyczne  instalowania,  sprawdzania, 
konserwacji i eksploatacji.
PN  –  EN  1177  –  2000  –  Nawierzchnie  placów  zabaw  amortyzujące  upadki.  Wymagania 
bezpieczeństwa i metod badań.
PN – EN 1177 – 2000/A1:2004 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 
bezpieczeństwa i metod badań.
Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą 
PN – EN 1176 -7 – 2001.
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 1. DANE OGÓLNE:

1.1 Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
- wymagania programu Radosna Szkoła
- rozmowa z inwestorem i dyrektorem szkoły
- obmiary i wizja lokalna w terenie.

        1.2 Cel opracowania:

-  celem  opracowania  jest  zaprojektowanie  placu  zabaw  przy  Społecznej 
Szkole  Podstawowej  nr3  Dębinka  w  Poznaniu,  zgodnie  z  wymaganiami 
programu Radosna Szkoła i potrzebami szkoły.

1.3Lokalizacja i granice opracowania:

1.3.1 Teren inwestycji obejmuje część  z dwóch działek nr 158 i 159 obr. Dę-
biec znajdującej się Poznaniu, w obszarze zabudowy zawartej między ulicami: 
Grabową.
1.3.2 Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów dla działki ewidencyjnej nr 158 i 
159 obr.  Dębiec, ark. 07 w Poznaniu

•współwłaścicielami terenu są: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe z sie-
dzibą w Poznaniu przy ul. Grabowej 33/35, 61-473 Poznań(działka nr 159, 
ark. 07, obr. Dębiec),  Miasto Poznań (działka nr 158/2, ark.07, obr. Dębiec) 
oraz firma Family House Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiej-
skiej28/5, 61-888 Poznań( działka nr 158, ark.07, obr. Dębiec)
•Zarządcą Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu, ul. Gra-
bowa 33, 61-473 Poznań
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1.3.3 Projektowany plac zabaw:
•projekt obejmuje teren o łącznej powierzchni 505m2placu zabaw „Radosna 
Szkoła”, 
•229,925m2 zajmuje  nawierzchnia  bezpieczna  z  urządzeniami  do  zabaw, 
resztę stanowi trawnik  z  nasadzeniami,  
•plac  zabaw  został  umiejscowiony  na  terenie  rekreacyjnym  szkoły 
graniczącym  od  strony  północno-zachodniej  z  budynkiem  szkoły  (sala 
gimnastyczna  i  świetlica  szkolna),  od  wschodniej  z  drogą  wewnętrzną  i 
placem  do  gier  zespołowych,   od  północy  i  południa  terenem  zieleni 
przyszkolnej,
•dojście  na   plac  zabaw  będzie  możliwe  po  utwardzonej  nawierzchni  ze 
świetlicy szkolnej oraz betonowej nawierzchni drogi wewnętrznej szkoły. 
•całość  terenu  rekreacyjnego  szkoły  ograniczona  jest  płotem  (dołączono 
mapkę załącznik E i projekt zagospodarowania przestrzennego załącznik D ).
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  2. STAN ISTNIEJĄCY:

Na terenie działek znajdują się budynki szkolne, wewnętrzne drogi, boiska i 
tereny  zielone  ze  szpalerami  drzew  liściastych.  Prowadzone  są  roboty 
budowlane związane z budową nowych obiektów szkolnych.
Obsługa  komunikacyjna  działki:  od  strony  zachodnio-północnej  poprzez 
istniejące bramy wjazdowe z ul. Grabowej. 
Teren lokalizacji szkolnego placu zabaw, jak i cały teren szkoły ogrodzony jest 
płotem ze stalowych słupów osadzonych w betonowym cokole i  stalowych 
ażurowych przęseł z wypełnieniem siatką stalową.
Dojazd  do  terenu  inwestycji  za  pośrednictwem  istniejącego  układu 
komunikacyjnego  od  strony   ul.  Grabowej  wzdłuż  budynku  szkoły,  sali 
gimnastycznej (z kierunku północno - zachodniego). 
Dojście do terenu inwestycji za pośrednictwem istniejących ciągów 
komunikacji pieszej na terenie szkoły.
Działka  od  strony  zachodniej  graniczy  z  drogą  publiczną,  od  wschodu  i 
zachodu  z  terenami  zabudowanymi,  natomiast  od  strony  południowej 
graniczy z terenem PKP
Ukształtowanie  działki  –  teren  płaski,  z  lekkim  spadkiem  w  kierunku 
południowo-wschodnim.
Teren  planowanego  placu  zabaw  jest  płaski  o  lekkim  spadku  ok  2-3%  w 
kierunku południowo- wschodnim.

Część nieutwardzoną terenu pod plac zabaw pokrywa nawierzchnia piaskowa 
po boisku do siatkówki plażowej o powierzchni 230m2, ogrodzona wysokim 
płotem z siatki ażurowej. Za szpalerem drzew od strony południowo-
wschodniej jest pas betonowej nawierzchni wzdłuż całej długości 
planowanego placu zabaw o szerokości ok. 1,3m.
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Zdjęcia terenu na którym zostanie wybudowany plac zabaw w ramach 
projektu ”Radosna Szkoła”
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 3. PROJEKT PLACU ZABAW 

3.1 Urządzenia zabawowe :

A.- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, domkiem i systemem urządzeń do 
wspinaczki.                                              
B.- Zestaw zabawowy z siatką do wspinania i tunelem .
C.- Zestaw gimnastyczny.
D.- Huśtawka 'bocianie gniazdo'.
E.- Huśtawka sprężynowa do bujania na stojąco. 
Tablica informacyjna z regulaminem.

Projektowane urządzenia zabawowe spełniają normy EN-1176 i EN-1177 oraz 
posiadają  gwarancję  na  3-25  lat  w  zależności  od  elementu.  Do  każdego 
urządzenia  należy  zachować  strefy  bezpieczeństwa  podawane  przez 
producenta oraz przestrzegać zalecanej instrukcji montażu na placu zabaw.
Urządzenia zabawowe są najważniejszym elementem placu zabaw, powinny 
być  utrzymane  w  przyjaznych,  radosnych  kolorach  oraz  spełniać  funkcje 
zabawowe jak najatrakcyjniejsze dla dzieci w przedziale wiekowym 6 – 12 lat.

Mocowanie urządzeń zabawowych do podłoża.

Fundamenty  są wykonywane z betonu C20  na głębokości zalecanej przez 
producenta (60cm lub więcej w zależności od rodzaju urządzenia)- przykład 
rys. 1.  Podłoże wokół fundamentów powinno być  ubijane i zagęszczane.

Rys.1.
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3.2 Opis urządzeń zabawowych:

            A- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, domkiem i systemem urządzeń do      
     wspinaczki.    Zestaw zabawowy wielofunkcyjny dla 12-cioro dzieci

                  
Wiek: 4+
Wysokość upadku: 2,2m 
Strefa bezpieczeństwa: 10,9m x 7,9m
Wymiary urządzenia: wys. 3,2 m;  szer. 4,3 m;  dł. 7,5m.

Funkcje zabawowe: 
Doskonały kącik gimnastyczno-rekreacyjny dla najmłodszych. 
Wyposażony w drabinki, ściankę  i siatkę wspinaczkową,   podest z domkiem i 
zjeżdżalnię  - oferuje różnorodność ćwiczeń.   
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         Materiały:

Belki nośne  wykonane  z klejonej warstwowo drewnianej belki o grubości 
95mm, szerokości 200mm i wysokości 3,2m. 
Wszystkie elementy rurowe wykonane ze stali nierdzewnej i mają średnicę 
40mm. 
Panele domku, podest i ścianka wspinaczkowa  wykonane ze sklejki (składają-
cej się z warstw brzozy) o grubości 22mm pokrytej żywicą poliuretanową (za-
pewniającą im wytrzymałość i odporność na promienie ultrafioletowe). 
Uchwyty do wspinaczki wykonane poliamidu zapewniającego im wytrzymałość 
i sztywność. Tunel wykonany z polietylenu; jego średnica to 420mm.
Siatka wykonana z kabla ze stali galwanizowanej pokrytego czarną farbą poli-
propylenową. 
Powierzchnia zjeżdżalni pokryta  nieprzerywaną warstwą stali nierdzewnej o 
grubości 2mm. 
Wszystko zmontowane  za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych 
poliamidowymi nasadkami.
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             B.   Zestaw zabawowy z siatką do wspinania i tunelem .                            
    Zestaw wielofunkcyjny dla 8-rga dzieci.

                                                             
Wiek: 4-10 lat 
Wysokość upadku: 2,4 m 
Strefa bezpieczeństwa: 8,07m x 6,95m
Wymiary urządzenia: wys. 3,2 m;  szer. 2,92 m;  dł. 3,63 m.

            

 Z urządzenia korzystać mogą mniejsze  i większe dzieci, które wspinając się po 
ściance lub siatce pajęczej, mogą dostać się do tunelu-dziupli, by potem 
wysmyknąć się po rurce.  Kombinacji zabaw może być wiele, ale tego 
dzieciom nie trzeba podpowiadać.

Funkcje urządzenia: 
- wspinanie,
- czołganie,
- zeskoki,
- miejsce spotkań, 
- miejsce odpoczynku i zabaw w chowanego.

Materiały: 
Belki nośne  wykonane  z klejonej warstwowo drewnianej belki o grubości 
95mm, szerokości 200mm i wysokości 3,2m. 
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Wszystkie elementy rurowe wykonane ze stali nierdzewnej i mają średnicę 
40mm. 
Panele domku, podest i ścianka wspinaczkowa  wykonane ze sklejki (składają-
cej się z warstw brzozy) o grubości 22mm pokrytej żywicą poliuretanową (za-
pewniającą im wytrzymałość i odporność na promienie ultrafioletowe). 
Uchwyty do wspinaczki wykonane poliamidu zapewniającego im wytrzymałość 
i sztywność. Tunel wykonany z polietylenu; jego średnica to 420mm.
Siatka wykonana z kabla ze stali galwanizowanej pokrytego czarną farbą poli-
propylenową. 
Powierzchnia zjeżdżalni pokryta  nieprzerywaną warstwą stali nierdzewnej o 
grubości 2mm. 
Wszystko  zmontowane   za  pomocą  śrub  ze  stali  nierdzewnej  osłoniętych 
poliamidowymi nasadkami.

    C.     Zestaw   gimnastyczny.      
    Zestaw urządzeń gimnastycznych dla 9-ciorga dzieci

            
        

                  Wiek: 5‐12 lat 
Wysokość upadku: 2,4 m  
Wymiary urządzenia: wys. 2,4 m;  szer. 2,4 m;  dł. 2,4 m
Strefa bezpieczeństwa: 6,6m x 6,19m.
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  Doskonały kącik gimnastyczny dla najmłodszych, wyposażony w drążki, 
obręcze, drabinkę linowa i siatkę wspinaczkową. Stanowi on doskonałe 
miejsce do rozwoju motoryki użytkowników. 

Funkcje urządzenia:
       - wspinanie

                  - skakanie
       - wiszenie

Materiały: 
Pionowe słupy z wzdłużnymi wyżłobieniami, wymiary 95x95mm wykonane z 
laminowanego drewna(klejonego warstwowo).  
Stopy do słupów ze stali galwanizowanej.

       Elementy rurowe o średnicy 40mm ze stali nierdzewnej, grubość ścianki 
       2mm.    
       Złączenia elementów metalowych z odlewanego poliamidu(nietoksyczne,  
       ognioodporne,wytrzymałe na wstrząsy i promienie UV.)
       Elementy linowe z kabla ze stali galwanizowanej wykończonego  
       polipropylenem. 
       Złączki i nasadki wykonane z odlewanego poliamidu(nietoksyczne i odporne

                  na ciepło, wstrząsy i promienie UV).
       Ścianki wspinaczkowe ze sklejki wodoodpornej,zabezpieczone powłoką 
       fenolową. 
       Uchwyty wspinaczkowe z polipropylenu(nietoksyczne, ognioodporne,  
       wytrzymałe na wstrząsy i promienie UV.
       Wszystko zmontowane za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych 
       nasadkami poliamidowymi.
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D.Huśtawka 'bocianie gniazdo' . Urządzenie zabawowe dla 5-rga dzieci.

    Wiek: 4-10 lat 
Wysokość upadku: 2m 
Strefa bezpieczeństwa: 9,03m x 4,46m

    Wymiary urządzenia: wys. 2,68 m;  szer. 3,16 m;  dł. 3,76 m.

       

 
    To super huśtawka. Może na niej usiąść kilkoro dzieci i wspólnie się bujać. 
    
   Funkcjonalność urządzenia:
   - bujanie  
   - integracja

   Materiały:

      Poprzeczna belka wykonana z klejonego warstwowo drewna.
    Nogi o średnicy 60mm, wykonane ze stali galwanizowanej.

               Nieprzerywana powierzchnia siedziska wykonana z odlewanego
               rotacyjnie polietylenu.  

    Osadzona jest na ramie ze stali nierdzewnej osłoniętej elementami z PVC. 
    Siedzisko zawieszone na łańcuchach pokrytych termokurczliwym polietylenem.
    Mocowania przy siedzisku ze stali nierdzewnej, wyposażone w
    pierścienie z PVC, które ograniczają zużycie elementów metalowych.
    Zawieszenie huśtawek ze stali nierdzewnej.
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E.     Huśtawka sprężynowa do bujania na stojąco.  .    
     Urządzenie  zabawowe dla 2-ga dzieci.

        Wiek: 4‐10 lat 
Wysokość upadku:  1m  
Wymiary urządzenia: wys. 1,64m;  szer. 0,7m;  dł. 2,38m
Strefa bezpieczeństwa: 5,86m x 3,71m.

      Urządzenie do zabawy dla nieco starszych dzieci, pozwalające sprawdzić im 
       swoje umiejętności balansowania.

Funkcje urządzenia:
       - balansowanie

                  - wyginanie
       
       Materiały:
       Słupki nośne, średnica 110mm, wykonane ze stali galwanizowanej.
       Ramy z rury ze stali galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch  
       mieniących się odcieniach szarości, powierzchnia lekko chropowata.
       Oparcia dla nóg ze wstrząsoodpornej gumy z powierzchnią antypoślizgową.
       Sprężyny z wysokiej jakości piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej

                  cynkiem i podwójną warstwą proszkowej farby epoksydowej. 
       Mocowania sprężyn z bardzo wytrzymałego poliamidu.

         Wszystko montowane za pomocą śrub ze stali nierdzewnej, osłoniętymi 
       poliamidowymi nasadkami.
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        3.3 Tablica informacyjna:

Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu wskazanym na projekcie. 
Tablica informacyjna mocowana w fundamencie betonowym, na 1 nodze .

                                  
Plansza regulaminowa  na płycie HPL, druk  na foli samoprzylepnej z warstwą 
zabezpieczającą przed warunkami atmosferycznymi.

 

Wzór tablicy:

Regulamin powinien zawierać zasady i warunki korzystania z placu zabaw, nr 
tel. do dyrektora szkoły lub do osoby przez niego upoważnionej, a ponadto 
numery tel. alarmowych i dodatkową informację o treści „Szkolny plac zabaw 
wyposażony w ramach programu rządowego ”RADOSNA SZKOŁA” - wzór 
powyżej.
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3.4 Tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu  
     wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania:

Tabliczki  należy umieścić  przy każdym urządzeniu (elemencie)  zabawowym, 
uwzględniając sposób wykorzystania i  zasady bezpieczeństwa podane przez 
producenta.

3.5 Nawierzchnia bezpieczna: 

Zgodnie  z  wytycznymi  programu  Radosna  Szkoła  należy  zastosować 
nawierzchnię bezpieczną gumową lub piankową do stosowania na zewnątrz 
w wymaganych kolorach RAL 5003 Saphirblau (zastosowana na nawierzchnię 
komunikacyjną)  oraz  RAL  2011  Tieforange  (jako  nawierzchnia  w  strefach 
bezpieczeństwa) z normą EN-1177:2008 oraz atestem PZH. 
Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego lub z 
recyklingu,  stabilizowanego  mechanicznie.  W  celu  ułatwienia  spływu  wód 
opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %. 
W  przypadku  występowania  pod  projektowaną  nawierzchnią  gruntów 
gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą.

Nawierzchnię syntetyczna należy ograniczyć obrzeżem trawnikowym na styku 
z nawierzchnią trawiastą. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy 
zastosować spadek poprzeczny 2,0 %. 
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ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ:

Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej i bezpiecznej wynosi 229,925m2 , 
w tym amortyzującej upadek z wysokości:

• 3m – 96m2 (zastosowana pod urządzeniem C i B)w tym:
75,75m2 w kolorze  RAL 2011 Tieforange     
20,25m2 w kolorze RAL 5003 Saphirblau – wzory w nawierzchni

• 2,2m – 115,625m2 (zastosowana pod urządzeniem B)w tym:
103,125 m2  w kolorze  RAL 2011 Tieforange
12,5m2 w kolorze RAL 5003 Saphirblau – wzory w nawierzchni

• 1,1m – 18,3m2 (nawierzchnia komunikacyjna)           
w kolorze RAL 5003 Saphirblau

Zaprojektowana  nawierzchnia  bezpieczna  oraz  komunikacyjna  zbudowana 
jest  z  płyt  amortyzujących  z  granulatu  gumowego  z  warstwą  EPDM  o 
wymiarach 100 x 50mc(dzielonych fazą na 2 części 0,5 x 0,5m). Dzięki takiemu 
rozwiązaniu  plac  zabaw  oprócz  urządzeń  zabawowych  oferuje  dodatkowe 
możliwości  umieszczenia  wzorów  służących  do  uatrakcyjnienia  zabawy  w 
przeskoki, wymyślanie gier i zasad do nich. 
Ponadto w wypadku uszkodzenia którejś z płyt lub przebudowy placu zabaw 
w późniejszym czasie, płyty te można zdejmować i montować ponownie, co w 
wypadku nawierzchni wylewanej nie jest możliwe.
Szczegółowe dane  techniczne i montażowe nawierzchni w pkt. 4.

Obrzeża trawnikowe:

Obrzeża  trawnikowe  betonowe  6cmx20cmx100cm  należy  zastosować  w 
miejscach styku nawierzchni bezpiecznej i  komunikacyjnej z trawnikiem lub 
rabatą –77mb. 
Obrzeża  betonowe  należy  montować  o  0,5cm  niżej  niż  górny  poziom 
nawierzchni bezpiecznej/komunikacyjnej.
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3.6 Trawnik i roślinność na placu zabaw:

Plac  zabaw  jest  położony  na  płaskim  terenie.  Po  wykonaniu  placu  zabaw, 
będzie konieczność wykonania trawnika, co stanowi powierzchnię ok 109m2 .
Należy  go  wykonać  na  terenie  równym,  pozbawionym  zagłębień. 
Nawierzchnia  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem  od  1  –  3  %, 
ułatwiającym  powierzchniowy  odpływ  wody.  Przed  założeniem  trawnika 
należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni,  śmieci,  korzeni, 
ewentualnie  pozostałości  betonu,  itp.).  A  następnie  należy  zastosować  5 
centymetrową warstwę ziemi urodzajnej i  wyrównać jej powierzchnię. 
Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż 
wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. 
Na rabatach o powierzchni 147m2, wyściółkowanych czarną agrowłókniną P50 
i korą drzew iglastych zaplanowano posadzenie krzewów iglastych i liściastych 
oraz traw ozdobnych i bylin.                          
Powierzchnia zieleni na terenie placu zabaw stanowi łącznie 256m2.

Planowane nasadzenia:

1. Chamaecyparis lavsoniana 'Ivonne' – 3szt.
2. Forsythia intermedia 'Lynwood' – 17szt.
3. Physocarpus opulifolius'Diabolo' -9szt.
4. Potentilla  fruticosa'Goldstar' – 20szt.
5. Bergenia cordifolia – 16szt.
6. Festuca glauca – 30szt.
7. Actinidia arguta – 4szt.
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3.7.Budowa płotu z furtkami.

Od ściany sali gimnastycznej dookoła placu zabaw (strona północna, 
wschodnia i południowa) ma być zamontowane ogrodzenie z siatki 
metalowej. Od strony północnej należy jedynie przedłużyć istniejące 
ogrodzenie o 3,2m. Od strony wschodniej płot o wysokości 2m ma 35m 
długości( w tym furtka o szerokości 1m). Od południa ogrodzenie ma 1,2m 
wysokości i długość 12,5m(w tym furtka o szerokości 1m).

4.  SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNI 
BEZPIECZNEJ

Powierzchnia prostokątna (0,5 m na 1m), wyrób na spodniej stronie 
zaopatrzony w kształtki półkuliste lub rowki zapewniające elastyczność i 
drenaż. Krawędzie każdego wyrobu zaopatrzone w otwory pod kołki 
montażowe. Na wierzchniej stronie pozorna fuga co 500 mm. Ilość kołków 
montażowych 12 szt./m

  4.1.PARAMETRY -WARTOŚĆ -JEDNOSTKA- NORMA/METODA
Wytrzymałość na rozciąganie = 0,8 MPa PNISO 37
Twardość 60±5 °ShA PN80/C04238
Gęstość 0,800,85 g/cm PNISO 2781
Odkształcenie po ściskaniu 17 % wg wytycznych dla zderzaków
Odporność na ścieranie = 2000 mg Urządzenie Tabera
Elektroizolacyjność = 1 GV napiecie testowe  250V
Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temp. brak pęknięć temp. 40st.C, 24 h
Odporność na działanie kwasów i rozpuszczalników brak zmian zanurzenie 
w kwasach i rozpuszczalnikach czas 120h
Zawartość żywicy PU =10 %
Zawartość granulatu >90 %
Tolerancja wymiaru  długość 5 mm od wymiaru nominalnego
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Tolerancja wymiaru  szerokość 3 mm od wymiaru nominalnego
Tolerancja masy ±0,2 kg od masy nominalnej
HIC (krytyczna wysokość upadku)

Płyta elastyczna wys. 30 mm 1,1 m PNEN 1177:2009
Płyta elastyczna wys. 70 mm 2,2 m PNEN 1177:2009
Płyta elastyczna wys. 100 mm 3 m PNEN 1177:2009

ZMIANA KOLORU (odporność na sztuczne starzenie-ekspozycja zgodnie z 
norma BS"EN 14836 2005)

4.2. ATESTY:
Atest PZH 
Certyfikat zgodności z wymaganiami norm:
PNEN 1177:2009, PNEN 11761:2009, PNEN 11767:2009

4.3. MONTAŻ:

Montaż płyt może odbywać się na betonie, asfalcie lub innym dobrze 
zagęszczonym ubitym podłożu gwarantującym stabilność pracy płyt. 
Podłoże powinno być wypoziomowane i mrozoodporne. W celu 
prawidłowego odprowadzenia wody z nawierzchni wykonanego placu 
nachylenie powierzchni powinno wynosić min. 0,5%. Zaleca się układanie 
płyt w„cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płyty. 
Szczeliny pomiędzy płytami nie powinny być większe niż 5 mm.
Płyty elastyczne mogą być łączone między sobą kołkami łącznikowymi, a w 
razie potrzeby dodatkowo klejone. W większości przypadków połączenie za 
pomocą kołków jest wystarczające, przez co skraca się czas montażu. Na 
związanych warstwach nośnych, płyty powinny być przyklejane punktowo. 
Zapobiega to niezamierzonemu przesuwaniu się płyt. Przed ułożeniem płyt 
na niezwiązanym podłożu, na dwóch przeciwległych (po skosie) 
narożnikach, przewidzianej do ułożenia powierzchni, należy umieścić 
ograniczniki, żeby ułatwić równe i dokładne ułożenie.
Prace powinny być wykonywane w temperaturze >3 st.C oraz przy braku 
opadów atmosferycznych.
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Przekroje poprzeczne przez prawidłowo ułożoną nawierzchnię bezpieczną:

lub
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5. WIZUALIZACJE:       
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6. ZAŁĄCZNIKI:      
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A. Projekt placu zabaw – strefy bezpieczeństwa.
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B. Projekt placu zabaw – nawierzchnia bezpieczna .
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C. Projekt nasadzeń przy placu zabaw .
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D. Projekt  zagospodarowania terenu 1:500.
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E. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500.
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F. Zaświadczenie z Izby Architektów i decyzja o stwierdzeniu 
przygotowania zawodowego.
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OŚWIADCZENIE 
projektantów

o sporządzeniu projektu  placu  zabaw zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  
technicznej i ogrodniczej.

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt placu zabaw dotyczący:

      ZADANIE  INWESTYCYJNE:

Budowa małej architektury: placu zabaw 'Radosna Szkoła' przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 
3 Dębinka w Poznaniu, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań, działki  nr 158 i 159 obr. Dębiec, ark. 07 
Poznań

opracowany na rzecz inwestora:

      INWESTOR :       Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe 
ul. Grabowa 33/35, 61-473 Poznań

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym , zasadami  
bezpieczeństwa  oraz wiedzą techniczną i ogrodniczą.

AUTORZY PROJEKTU:

ARCHITEKT :

 mgr inż. arch. Jolanta Czyżowicz

PROJEKTANT: 

mgr inż. Katarzyna Kotula

PROJEKTANT: 

mgr inż. Alicja Czerwińska

Bydgoszcz 10.sierpnia. 2014r



Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa
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PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Dębinka w Poznaniu.                                                                         
           Budowa placu zabaw  RADOSNA SZKOŁA

Budowa ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań

Inwestor Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe.

Poziom cen Sekocenbud III kw 2014r.

Koszty zakupu

Sporządził Danuta Majer

Bydgoszcz, Sierpień 2014 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul.HoŜa 50
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Przedmiar Strona 2/3

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Dębinka w Poznaniu.                                                                                     Budowa placu zabaw  RADOSNA SZKOŁA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01w

0114/02
P/A Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

ha 0,051

ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE
2 KNR 2-01W

0211/01
Przepchnięcie warstwy ziemi o grubości 40 cm za pomocą spycharko-koparki

m2    80,00*0,40 m3 32,000

razem m3 32,000

3 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

80,00 m2 80,000

razem m2 80,000

4 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

230,00 m2 230,000

razem m2 230,000

5 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawęŜniki

(0,06*0,10+0,10*0,06)*77,00 m3 0,924

razem m3 0,924

6 KNR 2-31
0407/01

ObrzeŜa trawnikowe o wymiarach 20x6x100cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

77,00 m 77,000

razem m 77,000

7 KNR 2-31
0701/01

MontaŜ urządzeń - zestaw

szt 1,000

8 KNR 2-31
0703/02

Tablica informacyjna na stelaŜu z montaŜem

szt 1,000

9 KNR 4-01
0108/05

Dowiezienie piasku samochodami samowyładowczymi na 1 km

m3 28,000

10 KNR 4-01
0108/08

Dowiezienie piasku samochodami samowyładowczymi - na kaŜdy następny 1km do 9km

m3 28,000

11 KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

m2 230,000

12 KNR 4-01
0108/05

Dowiezienie kruszywa 0-32mm samochodami samowyładowczymi na 1 km

m3 34,500

13 KNR 4-01
0108/08

Dowiezienie kruszywa 0-32mm samochodami samowyładowczymi - na kaŜdy następny 1km do 9km

m3 34,500

14 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 230,000

15 KNR 4-01
0108/05

Dowiezienie kruszywa 0-5mm samochodami samowyładowczymi na 1 km

m3 11,500

16 KNR 4-01
0108/08

Dowiezienie kruszywa 0-5mm samochodami samowyładowczymi - na kaŜdy następny 1km do 9km

m3 11,500

17 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm

m2 230,000

18 KNR 4-01W
0109/05

Dowiezienie  ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km.

m3    11,00 m3 11,000

razem m3 11,000

19 KNR 4-01W
0109/10

J.w. lecz za dalsze 9 km

m3 11,000

20 KNR 2-25W
0307/01

Ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - budowa

m2 11,500

21 KNR 2-25w
0316/03

Budowa furtek wejściowych z słupkami z rur
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Przedmiar Strona 3/3

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Dębinka w Poznaniu.                                                                                     Budowa placu zabaw  RADOSNA SZKOŁA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m2 1,000

22 KNR 2-25W
0307/01

Ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - budowa

m    34,00*2,00 m2 68,000

m    (3,20*2,00)*2 m2 12,800

razem m2 80,800

23 KNR 2-25w
0316/03

Budowa furtek wejściowych z słupkami z rur

m2 2,000

ROBOTY OGRODNICZE
24 KNR 2-21

0323/04
Sadzenie  krzewów iglastych i liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości 
dołów 0,5m z zaprawą dołów

szt 53,000

25 KNR 2-21
0414/01

Obsadzenie kwietników bylinami 1szt/m2

m2 46,000

26 KNR 2-02W
0606/02

P/A Rozścielenie agrowłókniny

m2 147,000

27 KNR 2-21
0209/01

P/A Ręczne rozrzucenie kory o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim

ha 0,015

28 KNR 2-21
0209/02

Dodatek za kaŜdy 1cm grubości warstwy kory ponad 2cm ręcznie rozrzuconego na terenie płaskim

ha 0,015

29 KNR 2-21
0211/01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim

0,011 ha 0,011

razem ha 0,011

30 KNR 2-21
0211/02

Dodatek za kaŜdy 1cm grubości warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na 
terenie płaskim 3cm

ha 0,011

31 KNR 2-21
0401/04

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawoŜeniem w gruncie kategorii  I-II

m2 110,000

URZĄDZENIA ZABAWOWE
32 KNR 2-31

0702/01
Zestaw zabawowy ze zjeŜdŜalnią ,domkiem i systemem urządzeń do wspinaczki

szt 1,000

33 KNR 2-31
0702/01

Zestaw zabawowy z siatką do wspinania i tunelem

szt 1,000

34 KNR 2-31
0702/01

Zestaw gimnastyczny

szt 1,000

35 KNR 2-31
0702/01

Huśtawka bocianie gniazdo

szt 1,000

36 KNR 2-31
0702/01

Huśtawka spręŜynowa do bujania na stojąco

szt 1,000

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE Z MONTA śEM
37 KNR 2-31

0502/06
Nawierzchnia bezpieczna kolor RAL 2011 gr. 100mm

m2 75,750

38 KNR 2-31
0502/06

Nawierzchnia bezpieczna kolor RAL 5003 gr. 100mm

m2 20,250

39 KNR 2-31
0502/06

Nawierzchnia bezpieczna kolor RAL 2011 gr.70mm

m2 103,125

40 KNR 2-31
0502/06

Nawierzchnia bezpieczna kolor RAL 5003 gr.70mm

m2 12,500

41 KNR 2-31
0502/06

Nawierzchnia bezpieczna kolor RAL 5003 gr.30mm

m2 18,300



PSO ZP‐1/08/2014 Załącznik nr 5

...............................
pieczęć adresowa

wykonawcy

Oświadczenie z §3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

My, jako firma: ….……………………………………………………………………………………

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

wykonanie placu zabaw przy Społeczna Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka

w ramach programu Radosna Szkoła

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania

na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………, dnia ………………………   ……………………………………..……
Imię, nazwisko i podpis osoby/osób upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy
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PSO ZP‐1/08/2014 Załącznik nr 6

...............................
pieczęć adresowa

wykonawcy

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

My, jako firma: …………………………………………………………………………………….....

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

wykonanie placu zabaw przy Społeczna Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka

w ramach programu Radosna Szkoła

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

1) posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………, dnia ……………………   ………………………………………..……
Imię, nazwisko i podpis osoby/osób upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy
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Wykaz robót budowlanych, o zbliżonym zakresie i wartości 
do objętych zamówieniem, wykonywanych 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krószy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...............................................................................................................................

LP
Data

realizacji
Nazwa zadania i zakres robót Wartość

Inwestor
(nazwa i adres)

.....................................................................................
(imię i nazwiska oraz podpis/y osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



PSO ZP-1/08/2014 Załącznik nr 8

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wyonaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z infirmacjami na temat uch kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia,

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...............................................................................................................................

LP Imię i nazwisko
Posiadane
uprawnienia

Doświadczenie
(w latach)

Funkcja pełniona
przy realizacji

zadania

Podstawa do
dysponowania
(umowa o pracę,
inna forma ‐
wpisać)

.....................................................................................
(imię i nazwiska oraz podpis/y osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

nr ………….. z dnia …………… r.

na wykonanie placu zabaw przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka

w ramach programu Radosna Szkoła,

zawarta w Poznaniu, w dniu  ....................................,  pomiędzy: 

Poznańskim Stowarzyszeniem Oświatowym

61‐473 Poznań, ul. Grabowa 33

NIP 783‐11‐86‐465, REGON 004812798

reprezentowanym przez:

‐ ….......................................................................................

‐ ….......................................................................................

zwanym dalej "Zamawiającym"

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: ...............................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą"

W   wyniku   postępowania  o   zamówienie   publiczne   w   trybie   przetargu   nieograniczonego

zrealizowanego   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   29   stycznia   2004   r.   Prawo   zamówień  publicznych

(Dz. U.    z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa następującej treści. 

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający   zleca,   a  Wykonawca  przyjmuje   do  wykonania   zadanie:  „Wykonanie  placu

zabaw  przy  Społecznej  Szkole  Podstawowej  nr  3  Dębinka  w  Poznaniu,  ul.  Grabowa  33

w ramach programu Radosna Szkoła”  zgodnie  z przyjętą ofertą wykonawcy i specyfikacją

istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się zakupić wszelkie niezbędne materiały i urządzenia oraz wykonać

roboty  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  dokumentacji  przetargowej,  zasadami  wiedzy

technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3. Szczegółowy  zakres robót  przedstawiają niżej  wymienione  załączniki,  stanowiące  w  całości

swojej treści integralną część umowy:

a) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) specyfikacja   istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  załącznikami  –  załącznik  nr  2  do

niniejszej umowy.

4. Przedmiotem umowy w zakresie odbiorowym jest również dojazd do placu budowy z drogi

publicznej – Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia drogi dojazdowej i ewentualnych

napraw w celu przywrócenia jej do stanu pierwotnego.

5. Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 3, są wystarczające i stanowią

podstawę do kompletnego zrealizowania zadania.

6. Wykonawca   zobowiązuje   się,  na   swój  koszt,  do  prowadzenia  dziennika  budowy  oraz  do

sporządzenia   oraz   dostarczenia   po   zakończeniu   robót   dokumentacji   powykonawczej

i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane oraz przez Zamawiającego w zakresie
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związanym z ich zakończeniem.

7. Wykonawca  zobowiązany   jest posiadać  i  na  każde  żądanie  Zamawiającego  oraz   inspektora

nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane  materiały  i urządzenia: certyfikaty na znak

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty

techniczne,  atesty,  a  po  wykonaniu  umowy  przekazać  oryginały   tych  dokumentów  wraz

z dowodami zakupów Zamawiającemu.

8. Wykonawca  przy wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązuje się do dochowania najwyższej

staranności i dbałości o interesy Zamawiającego.

§ 2. Termin umowny

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 10 listopada 2014 r.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za   wykonanie   przedmiotu   umowy   strony   ustalają   zaoferowane   przez   Wykonawcę

wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:

 Netto: …………..  (słownie: ………………….……………………….…… zł)

 Podatek VAT ……%: ………… (słownie: ……………………………... zł)

 Brutto…………….  (słownie: ……………………………………………… zł)

2. Wynagrodzenie  o   którym  mowa  w  ust.  1  obejmuje   i   zawiera  wszelkie   koszty   związane

z   realizacją   przedmiotu   zamówienia   opisanego  w  §   1,  w   tym  wszelkie   niezbędne   do

wykonania   zamówienia  koszty  wynikające   z  dokumentacji  przetargowej,  w   szczególności

z dokumentacji projektowej i jej załączników, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne

opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie ryzyka Wykonawcy i jego odpowiedzialność za

prawidłowe oszacowanie wartości przedmiotu umowy.

4. Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez

niego   cenie   nie   stanowi   podstawy   do   ponoszenia   przez   Zamawiającego   jakichkolwiek

dodatkowych   kosztów   w   terminie   późniejszym.  Wykonawca   ponosi   wszystkie   ryzyka

związane z przyjętą stawką podatku VAT.

§ 4. Płatności

1. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę dwóch faktur:

 1)pierwszej   faktury   stanowiącej   60%   całości  wynagrodzenia  Wykonawcy,   o   którym

mowa w  §  3 ust. 1 umowy, wystawionej na podstawie końcowego protokołu odbioru

robót bez uwag, podpisanego przez Zamawiającego,

 2)drugiej  faktury  stanowiącej  40%  całości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  o  którym  mowa

w  §  3  ust.  1,  wystawionej  po  dokonaniu  odbioru,  na  podstawie  pozytywnej  oceny

wydanej przez uprawnionego przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Zapłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie

do  30  dni  od  dnia   jej  wystawienia,  na   konto  Wykonawcy  wskazane  na   fakturze,  pod

warunkiem   ust.   3   oraz   pod  warunkiem   jej   dostarczenia   do   siedziby   Zamawiającego

w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Terminem zapłaty jest dzień dokonania
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polecenia przelewu bankowego.

3. Podstawą wystawienia faktur będzie:

a) pierwszej   faktury:   końcowy   protokół   odbioru   przedmiotu   umowy   bez   uwag,

zatwierdzony   przez   inspektora   nadzoru,   Zamawiającego  i   uprawnionego

przedstawiciela  Wydziału   Oświaty   Urzędu  Miasta   Poznania  w   terminie   do   3   dni

roboczych od daty zakończenia odbioru, oraz warunek o którym mowa w punkcie c),

b) drugiej faktury: wydanie pozytywnej oceny wykonanemu przedmiotowi umowy przez

uprawnionego   przedstawiciela   Ministerstwa   Edukacji   Narodowej,   oraz   warunek

o którym mowa w punkcie c),

c) w   przypadku  wykonywania   robót   stanowiących   przedmiot   niniejszej   umowy   przez

podwykonawcę/ów,   z   którymi  Wykonawca   podpisał   umowę,   na   zawarcie   której

Zamawiający  wyraził   zgodę   zgodnie   z   postanowieniami   art.   6471  §2   k.c.,   złożenie

przez  Wykonawcę   Zamawiającemu   wraz   z   każdą   fakturą   pisemnych   oświadczeń

podwykonawcy/ów,   potwierdzających   uregulowanie   przez   Wykonawcę   wszelkich

wymagalnych   zobowiązań   finansowych   względem   podwykonawcy/ów   z   tytułu

wszelkich wykonanych przez nich robót.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer

identyfikacji podatkowej NIP: ………………………….

5. Zamawiający  oświadcza,   że   jest  podatnikiem  podatku  od  towarów   i  usług  VAT     i  posiada

numer identyfikacji podatkowej NIP: 783‐11‐86‐465.

6. Zamawiający   dokonuje   bezpośredniej   zapłaty   na   rzecz   podwykonawcy   na   zasadach

określonych w art. 143c ust. 1‐6 ustawy Pzp.

§ 5. Obowiązki zamawiającego

1 Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy  wraz z dojazdem do  niego w dniu ustalonym

podczas  przekazania  placu  budowy  –  nie  wcześniej   jednak  niż 10  października  2014

r., ze względu na prowadzone roboty budowlane związane z rozbudową szkoły,

b) dokonanie  odbioru  robót  zanikających   lub  ulegających  zakryciu  w  terminie  7  dni  od

dnia   zgłoszenia,   a   w   przypadku   odbiorów   wymagających   powołania   komisji

z udziałem osób trzecich rozpoczęcie  odbioru w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia,

c) dokonanie  zapłaty  Wykonawcy  odpowiedniego  wynagrodzenia   za  wykonane   roboty,

na zasadach określonych w § 4 i w pozostałej części niniejszej umowy.

2 Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie odbioru

końcowego   odmówić   przyjęcia   fragmentu   lub   całości   robót   wykonanych   niezgodnie

z wymogami o których mowa w § 1.

3 Do koordynacji działań Zamawiający wyznacza: ……………...............................………………….  .

§ 6. Obowiązki wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. protokolarne przejęcie placu budowy wraz z dojazdem do niego z drogi publicznej;

2. zabezpieczenia placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;

3. zorganizowania  zaplecza  budowy  w  rozmiarach  koniecznych  do  realizacji  przedmiotu

umowy; 

Strona 3 z 8



PSO ZP‐1/08/2014                                                                                Załącznik  nr  9

4. wykonać siłami własnymi, przez które rozumie się także podwykonawców wykazanych

w  ofercie,   i  oddać do  użytku  przedmiot  umowy  zbudowany  zgodnie  z  dokumentacją

projektową,   zasadami  wiedzy   technicznej,  obowiązującymi  warunkami   technicznymi

wykonania   i   odbioru   robót   budowlano‐montażowych   oraz   przepisami   prawa,

a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku ‐ Prawo budowlane  oraz

zgodnie z niniejszą umową i jej załącznikami;

5. wykonawca   może   powierzyć   wykonanie   części   przedmiotu   umowy  tylko

podwykonawcom  wymienionym  w  ofercie.  Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożenia

zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,   a   także  projektu   jej   zmian.

Projekty umowy  o podwykonawstwo,  a także  projekty jej zmian  muszą odpowiednio

przenosić wszelkie postanowienia i konsekwencje postanowień niniejszej umowy.

6. zamawiający  może  w   terminie   7   dni   od   przedłożenia  w/w   dokumentów   zgłosić

zastrzeżenia  w   zakresie  określonym  w   art.  143b  ust.  3  ustawy  Pzp.  Niezgłoszenie

pisemnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie uważa się akceptację projektu umowy

przez Zamawiającego.

7. wykonawca  ma  obowiązek  przedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność

z  oryginałem  kopii  zawartych  umów  o  podwykonawstwo  w   terminie    7  dni  od   ich

zawarcia.

8. wykonawca   ponosi  pełną  odpowiedzialność   wobec   zamawiającego   za  swoich

podwykonawców;

9. zatrudnienie  przy  budowie  odpowiedniego  nadzoru   technicznego  oraz  pracowników

wykwalifikowanych   w   zakresie   niezbędnym   do   odpowiedniego   i   terminowego

wykonania robót;

10. utrzymanie   terenu  budowy  w  należytym   stanie   i  usuwanie  na  bieżąco   zbędnych

materiałów, odpadków oraz śmieci;

11. zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie o wykonaniu robót

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór;

12. usunięcia   stwierdzonych  w   czasie   odbiorów   częściowych   i   końcowego  wszelkich

usterek   lub   pominięć  w   realizowanych   robotach   budowlanych   i   zabudowywanych

urządzeniach,   a   następnie   wezwania   Zamawiającego   do   wykonania   ponownego

odbioru;

13. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

§ 7. Odbiór robót

1. Zamawiający dokonuje sprawdzenia robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie

7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

2. Wykonawca  powiadamia  na  piśmie  Zamawiającego  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru

przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 minimum 14 dni przed planowanym terminem

odbioru.

3. Gotowość do odbioru potwierdza przedstawiciel Zamawiającego.

4. Zamawiający  wyznaczy  datę   i   rozpocznie   czynności  odbioru  w   ciągu  14  dni  od  daty

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

5. Przystąpienie Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy wywołuje skutek w postaci

zawieszenia   biegu   terminów,   z   których   upływem   Zamawiającemu   przysługują   kary
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umowne.

6. W  przypadku  konieczności  przerwania  czynności  odbioru  z powodu  występujących  wad

lub  usterek,  komisja  odbiorowa  ustali   termin   ich  usunięcia.  Powoduje   to  odwieszenie

biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne.

7. Zamawiający  na  podstawie  zgłoszenia  przez  Wykonawcę o  usunięciu  wad   lub  usterek,

ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 14 dni od otrzymania informacji.

8. Komisja  może   ponownie   przerwać   czynności   odbioru  w   przypadku,   gdy   informacje

Wykonawcy  o  usunięciu  wad   lub  usterek  okażą się nieprawdziwe  w  całości   lub  części.

Należy wówczas postąpić jak w ust. 6 i 7.

9. Wszelkie  uzasadnione   i  udokumentowane  koszty   związane   ze  wznowieniem  czynności

odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

10. Przez   „gotowość  do  odbioru  przedmiotu  umowy"   rozumie   się   także   skompletowanie

wszystkich wymaganych przepisami dokumentów oraz doprowadzenie dojazdu do placu

budowy do stanu zastanego, opisanego w protokole przekazania placu budowy.

11. Wykonawca  ma   prawo   do   wystawienia   faktury   końcowej   po   odbiorze   końcowym

bezusterkowym.

12. Potwierdzenie usunięcia wad lub usterek wymaga formy pisemnej.

13. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na usunięcie wad lub

usterek, jeżeli zażąda usunięcia wad lub usterek.

14. Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia  wady   lub  usterki  bez  względu  na  wysokość

związanych z tym kosztów.

15. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki                           w

wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy        i

na   jego  koszt  po  uprzednim  pisemnym  powiadomieniu  Wykonawcy,  zmniejszając  o  ten

koszt kwotę zapłaty.

16. Do   czasu   zakończenia   czynności   związanych   z   odbiorem  Wykonawca   ponosi   pełną

odpowiedzialność za obiekt.

§ 8. Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiającemugwarancji:

a)  na  urządzenia  wyposażenia  placu   zabawm   ich  montaż  oraz  wykonane   roboty  budowlane

minimum  3letniej  gwarancji   jakości   licząc  od  dnia  podpisania  bezusterkowego  protokołu

odbioru końcowego;

b) na zaoferowaną nawierzchnię bezpieczną oraz roboty montażowe minimum 5letniej gwarancji

jakości licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad

w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, lecz z zachowaniem technologicznych

wymogów.

3. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez

Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem, transportem, kosztami części i robocizny.

4. W   ramach  przedmiotowej  gwarancji  Wykonawca  pokrywa  koszty  wymiany  wadliwych

elementów   lub  całych  zestawów,   jeżeli  zajdzie  taka  konieczność.  Wszelkie  koszty  z  tym

związane,  takie   jak  koszty  transportu,  ubezpieczenia,  koszty  robocizny  oraz  ewentualne

koszty podróży i pobytu specjalistów dostawcy pokrywa Wykonawca,
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5. Wykonawca   będzie   stosował  w   okresie   gwarancji   jedynie   nowe  materiały,   a   części

zamienne zalecane przez producenta,

6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie,

wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co

wykonawca wyraża zgodę.

7. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  przedmiotu

umowy   w   wysokości   10%   ceny   umownej,   to   jest   kwotę   ..............................   zł.

(słownie:   ............................................................   zł)   w   formie   ...................................,

zgodnie z art. 148 ustawy ‐ Prawo zamówień publicznych. Należyte zabezpieczenie umowy

zostanie przekazane przez Wykonawcę do dnia podpisania umowy.

8. Zabezpieczenie   zostanie   zwrócone  Wykonawcy,   zgodnie   z   art.   151   ustawy   Prawo

zamówień publicznych, w następujący sposób:

 70% po odbiorze przedmiotu Umowy i po usunięciu wad lub usterek poodbiorowych ‐

w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek,

 30% po upływie okresu gwarancji – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi

za wady.

§ 9. Kary umowne

 1) Strony  ustalają odpowiedzialność za  niewykonanie   lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

 a) za  opóźnienie  w   oddaniu   przedmiotu   umowy   w  wysokości  0,5%

wynagrodzenia   brutto  za   każdy   dzień  opóźnienia  liczone   od  wartości

umownej brutto określonej w § 3 ust. 1,

 b) za  opóźnienie w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze   lub  okresie

rękojmi,   w   wysokości   0,5%  wynagrodzenia   brutto  za   każdy   dzień

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

 c) za   odstąpienie   od   umowy   z   przyczyn   zależnych   od   Wykonawcy

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego

w § 3 ust. 1;

 d) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  –  5.000,00  zł

za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz

Podwykonawców,

 e) za   nieterminową   zapłatę   wynagrodzenia   należnego   Podwykonawcom

500,00  zł  za  każdy  dzień opóźnienia  od  dnia  upływu   terminu  zapłaty  do

dnia zapłaty

 f) za   nieprzedłożenie   do   zaakceptowania   projektu   Umowy

o   podwykonawstwo,   której   przedmiotem   są   roboty   budowlane   lub

projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony

do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

 g) za nieprzedłożenie  poświadczonej za  zgodność z  oryginałem  kopii  Umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00  złotych za każdą

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

 h) za   brak   dokonania   wymaganej   przez   Zamawiającego   zmiany   Umowy
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o   podwykonawstwo  w   zakresie   dostaw   lub   usług  w   zakresie   terminu

zapłaty   we   wskazanym   przez   Zamawiającego   terminie,   w   wysokości

1.000,00 złotych.

 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

 a) za  opóźnienie  w   przystąpieniu   do   odbioru   przedmiotu   umowy   z  winy

Zamawiającego  w  wysokości   0,5%  wartości   brutto   przedmiotu   umowy

określonego w § 3  ust.  1  za każdy dzień opóźnienia, licząc od  następnego

dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

 b) z   tytułu  odstąpienia  od  umowy   z  przyczyn   zależnych  od  Zamawiającego

w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto   za  przedmiot  umowy,   chyba   że

odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  na  podstawie  art.  145  ust.  1  ustawy   ‐

Prawo zamówień publicznych.

 2) Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks cywilny.

§ 10. Odstąpienie od umowy

 1) Strony  postanawiają,   że  oprócz  wypadków  wymienionych  w  tytule  XV  Kodeksu  cywilnego

oraz art. 145 ust. 1 ustawy ‐ Prawo zamówień publicznych przysługuje im prawo odstąpienia

od umowy w następujących wypadkach:

 1. Wykonawca  może   odstąpić   od   umowy,   jeżeli   Zamawiający   odmawia   bez

uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

 a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

 b) Wykonawca  bez  uzasadnionych  przyczyn  nie  rozpoczął robót   lub  przerwał

rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 10 dni mimo dodatkowego

wezwania Zamawiającego.

 2) Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy ‐ Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej

zmiany  okoliczności  powodującej,   że  wykonanie  umowy  nie   leży  w   interesie  publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 3)Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

 4)W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

 1. zabezpieczy  przerwane   roboty  w   zakresie  wzajemnie  uzgodnionym  na  koszt

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

 2. wezwie   Zamawiającego   do   dokonania   odbioru  wykonanych   robót  w   toku

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie odpowiada.

 5)W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający

jest obowiązany do:

 1. dokonania   odbioru   robót,   o   których   mowa   w   ust.   4   oraz   zapłaty

wynagrodzenia za wykonany zakres robót;

 2. dokonania   zapłaty   za  materiał   i   urządzenia   sprowadzone   na   potrzeby   tej

budowy,   a   nie   wbudowane,   których   Wykonawca   nie   ma   możliwości
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zagospodarowania,   a   zostały   zakupione   przez   Wykonawcę   po   uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11. Przedstawiciele stron

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest ................................. . Inspektor

nadzoru   działa   w   granicach   umocowania   określonego   przepisami   ustawy   Prawo

budowlane  oraz   pełni  bieżący   nadzór  nad   realizacją   przedmiotu  umowy   ze   strony

Zamawiającego.
2. Przedstawicielem  Wykonawcy  na  budowie  będzie  kierownik  budowy   .........................

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych robót.
4. Wykonawca   zobowiązany   jest   do   niezwłocznego   uwzględnienia   zgłoszonych   przez

Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wyko‐

nywanych robót.
5. W   przypadku   nieuwzględnienia   uwag   Zamawiającego,   o   których  mowa  w   ust.   3

Wykonawca   zobowiązany   jest   w   terminie   dwóch   dni   od   zgłoszenia   uwag   przez

Zamawiającego  do  pisemnego  uzasadnienia   i  poinformowania  Zamawiającego  o   ich

nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1) Wszelkie  spory,  których  stronom  nie  udało  się rozstrzygnąć polubownie,  będą poddane

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 2) W   sprawach   nieuregulowanych  w   umowie   stosuje   się   przepisy   Kodeksu   cywilnego

i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3) Strony  ustalają,  że  wszystkie  zmiany  postanowień umowy  wymagają dla  swej  ważności

formy pisemnej, w postaci aneksu.

 4) Załącznikami stanowiącymi w całości swojej treści integralną część umowy są:

 a) kompletna  oferta  wykonawcy  wraz  z  wszelkimi   jej  załącznikami  –  załącznik

nr 1 do umowy;

 b) Specyfikacja   Istotnych   Warunków   Zamówienia   wraz   z   wszelkimi   jej

załącznikami – załącznik nr 2 do umowy;

 5) Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

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

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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