
Przyłęk, dnia 04.07.2013 r. 

GBO.042.03.2012/13 

         

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przyłęk 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

Tel. 48 677 30 16 

Fax. 48 677 30 01 

e-mail: przylek@przylek.pl 

NIP: 8111757928 

REGON: 670223920 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu – 

Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez 

zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz”, 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy 
realizowane w ramach projektu – Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i 
podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w 
elementy małej architektury terenu w centrum Załaz. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 
I.  Zagospodarowania działki nr 597/2 

1. Roboty rozbiórkowe 
2. Ogrodzenie 
3. Brama wjazdowa o szerokości 5m. 
4. Trawnik i kostka brukowa 

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 6 do zapytania 

II.  Wyposażenie terenu w elementy małej architektury 
1. Zakup ławki wraz z elementami mocującymi do podłoża – 3 szt. 
2. Zakup huśtawki dwustanowiskowej – 1 szt. 
3. Zakup zjeżdżalni – 1 szt. 
4. Zakup karuzeli – 1 szt. 



5. Zakup piaskownicy – 1 szt. 
6. Zakup huśtawki wahadłowej „ważka” 1 szt. 
7. Transport i montaż elementów małej architektury 

Opis urządzeń stanowi załącznik nr 7 do zapytania 

W ramach zadania zostaną rozebrane i usunięte pozostałości betonowych nawierzchni. Wierzchnia 

warstwa gleby zostanie usunięta a teren po uprzątnięciu i wyrównaniu zostanie nawieziony ziemią 

urodzajną i obsiany trawą. Część działki o długości 15 m. i szerokości 2 m. stanowiąca dojście od 

strony drogi powiatowej zostanie wyłożona nawierzchnią z kostki brukowej. Tak przygotowany plac 

zostanie zabezpieczony od strony wschodniej  i południowej ogrodzeniem o wysokości 173 cm 

wykonanym z paneli ogrodzeniowych. W ogrodzeniu zostanie zamontowana brama wjazdowa o szer. 

5 m. oraz furtka wejściowa o szer. 1 m. Wejście na plac od strony zachodniej, o szerokości 2 m 

położone pomiędzy ścianą budynku ośrodka zdrowia a ogrodzeniem działki sąsiedniej zostanie 

również ogrodzone i wyposażone w furtkę o szerokości 1m. Na tak przygotowanym terenie zostaną 

zamontowane ławki oraz pozostałe urządzenia placu zabaw. 

 

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych 

pomiarów z natury 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania. 

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku 

5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

6. Udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i 

przekazania Zamawiającemu oraz usunie wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w 

terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 

nr1) 

Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 



e) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć: 

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

2), 

2. Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

(załącznik nr 3) 

3. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik nr 4) 

4. Certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa lub deklaracje 

zgodności z normami PN-EN 1176 dla urządzeń wyposażenia placu 

5. Fotografie wraz z opisem proponowanych urządzeń wyposażenia placu 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 11 lipca 2013 r. do 

godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty ) 

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie 

są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Do dnia 20 sierpnia 2013 r. 

 

VIII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100 %. 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. 

 



X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania ofertowego  udzieli pracownik Urzędu 

Gminy - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51. 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Przyłęk do złożenia 

zamówienia. 

Załączniki 

1. Formularz Oferty 

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

4. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze. 

5. Projekt umowy 

6. Przedmiar robót 

7. Opis urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw 

8. Zgłoszenie robót budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

GBO.042.03.2012/13 

 

…………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

         Gmina Przyłęk 

         Przyłęk 30 

         26-704 Przyłęk 

 

OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/ faksu : ……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………………….. 

1. W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym Zagospodarowania działki nr 597/2 w 

miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu – Poprawa jakości życia społecznego 

mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i 

wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz”, oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

- netto złotych: ………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………) 

- brutto złotych: ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………..……) 

- w tym podatek VAT w wysokości ……..%, tj. w kwocie: ………………………….. zł. 

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………..) 

I. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym tj. do dnia 20 sierpnia 2013 r. 

II. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz 

wykonania zamówienia, 

- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 

jego realizacji, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego 



       IV.  Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia: 

 Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

III. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze 

- szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

- certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa lub deklaracje 

    zgodności z normami PN-EN 1176 dla urządzeń wyposażenia placu 

- fotografie wraz z opisem proponowanych urządzeń 

 

 

 

………………… dn. …………………………… 

      …………..…………………………………………………………. 

      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do 

      reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

GBO.042.03.2012/13 

 

………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego 

na Zagospodarowaniu działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowanym w ramach projektu – 

Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez 

zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz 

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia, 

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/Emy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 

       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       Do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

GBO.042.03.2012/13 

 

…………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty - Kosztorys ofertowy 

Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu – Poprawa jakości 

życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i 

wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz. 

I. Zagospodarowanie działki nr 597/2 

Lp. Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

(netto) zł 

 
1 

 
Roboty rozbiórkowe 

 

1 

 

Usunięcie warstwy ziemi nieurodzajnej o grubości do 15 

cm za pomocą spycharek 

 

m
2 

 

180,00 

  

 

2 

 

Rozebranie powierzchni betonowych o grubości 

(wysokości) do 15 cm 

 

m
3 

 

4,64 

  

 

3 

 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z 

przyczepą na odległość do 5 km 

 

m
3 

 

31,64 

  

 

Razem 
 

 
2 

 
Ogrodzenie 

 

4 

 

Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo wraz z 

montażem: z drutu d=6mm, zgrzanym co 50 mm w pionie 

oraz 200 mm w poziomie o wysokości panelu 173 mm oraz 

rozstawie 2,5 m na słupkach o wym. 60/40 mm 

 

mb 

 

26,25 

  

 

5 

 

Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo wraz z 

montażem: z drutu d=6mm, zgrzanym co 50mm oraz 

200mm w poziomie  - brama o szerokości 5m z profilu 

40*40mm na słupkach 70*70mm 

 

kpl. 

 

1 

  

 

6 

 

Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo wraz z 

montażem: z drutu d=6mm, zgrzanym co 50mm w pionie 

oraz 200mm w poziomie – furtka o szerokości 1 m z profilu 

40*40mm na słupkach 70*70mm 

 

kpl. 

 

1 

  

 

7 

 

Cokoły betonowe 0,2x0,3m 

 

m 

 

31,25 

  

 
Razem 

 

 
3 

 
Trawnik i kostka brukowa 

 

8 

 

Humusowanie placu przy grub. warstwy humusu 5 cm 

 

m
2 

 

180,00 

  

 

9 

 

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast. 5 

cm humusu. Krotność =2 

 

m
2
 

 

180,00 

  



 

10 

 

Obsianie w ziemi urodzajnej  

 

m
2
 

 

180,00 

  

 

11 

 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3cm 

grubość warstwy po zagęszczeniu 

 

m
2
 

 

30,00 

  

 

12 

 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za 

każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  - 

dalsze 2cm. Krotność =2 

 

m
2
 

 

30,00 

  

 

13 

 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem 

obrzeżem betonowym 

 

m
2
 

 

30,00 

  

 

14 

 

Wyjście z furtką wysokości 1,8 m z blachy  w ramach z 

kątowników, szerokość furtki 1m na gotowych słupkach 

furtka przy wejściu na plac od strony chodnika z kostki 

 

kpl. 

 

1 

  

 
Razem 

 

       Razem…………………………………………………… 

II. Wyposażenie terenu w elementy małej architektury 

Lp. Opis J.m. Ilość Cena Wartość zł 

 

1 

 

Zakup ławki wraz z elementami mocującymi do podłoża 

 

szt. 

 

3 

  

 

2 

 

Zakup huśtawki dwustanowiskowej 

 

szt. 

 

1 

  

 

3 

 

Zakup zjeżdżalni 

 

szt. 

 

1 

  

 

4 

 

Zakup karuzeli 

 

szt. 

 

1 

  

 

5 

 

Zakup piaskownicy 

 

szt. 

 

1 

  

 

6 

 

Zakup huśtawki wahadłowej ważka 

 

szt. 

 

1 

  

 

7 

 

Transport i montaż elementów małej architektury 

 

Kpl. 

 

1 

  

 
Razem 

 

Wartość zamówienia ( poz.I + poz. II) 

Wartość zamówienia (netto) …………………………………………………………….…………………… zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………….……. zł 

VAT ………………………………………………………………………………………………………………………. zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………zł. 

Wartość zamówienia (brutto) ………………………………………………………………………………….zł. 

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………..zł. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 



Załącznik nr 4 

GBO.042.03.2012/13 

 

…………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa zadania 

Termin 

realizacji usługi 

Odbiorca usługi 
(nazwa, adres, telefon) 

 

1 

 

   

 

2 

 

   

 

3 

 

   

 

4 

 

   

 

5 

 

   

 

6 

 

   

 

 

 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 

       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       Do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 



Załącznik nr 5 

GBO.042.03.2012/13 

 

U M O W A  Nr ……./2013 

zawarta w dniu ………………2013 r. w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk reprezentowaną 
przez: 

1. Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

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

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

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………… 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. : 
Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w 

ramach projektu  - Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i 

podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i 

wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości 
Załazy realizowane w ramach projektu – Poprawa jakości życia społecznego 
mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i 
wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 
III.  Zagospodarowania działki nr 597/2 

5. Roboty rozbiórkowe 
6. Ogrodzenie 
7. Brama wjazdowa o szerokości 5m. 



8. Trawnik i kostka brukowa 
Przedmiar robót stanowi załącznik nr 6 do zapytania 

 

IV. Wyposażenie terenu w elementy małej architektury 
8. Zakup ławki wraz z elementami mocującymi do podłoża – 3 szt. 
9. Zakup huśtawki dwustanowiskowej – 1 szt. 
10. Zakup zjeżdżalni – 1 szt. 
11. Zakup karuzeli – 1 szt. 
12. Zakup piaskownicy – 1 szt. 
13. Zakup huśtawki wahadłowej „ważka” 1 szt. 
14. Transport i montaż elementów małej architektury 

Opis urządzeń stanowi załącznik nr 7 do zapytania 

W ramach zadania zostaną rozebrane i usunięte pozostałości betonowych nawierzchni. Wierzchnia 

warstwa gleby zostanie usunięta a teren po uprzątnięciu i wyrównaniu zostanie nawieziony ziemią 

urodzajną i obsiany trawą. Część działki o długości 15 m. i szerokości 2 m. stanowiąca dojście od 

strony drogi powiatowej zostanie wyłożona nawierzchnią z kostki brukowej. Tak przygotowany plac 

zostanie zabezpieczony od strony wschodniej  i południowej ogrodzeniem o wysokości 173 cm 

wykonanym z paneli ogrodzeniowych. W ogrodzeniu zostanie zamontowana brama wjazdowa o szer. 

5 m. oraz furtka wejściowa o szer. 1 m. Wejście na plac od strony zachodniej, o szerokości 2 m 

położone pomiędzy ścianą budynku ośrodka zdrowia a ogrodzeniem działki sąsiedniej zostanie 

również ogrodzone i wyposażone w furtkę o szerokości 1m. Na tak przygotowanym terenie zostaną 

zamontowane ławki oraz pozostałe urządzenia placu zabaw. 

§ 2 

1. Dostarczone i zamontowane urządzenia  będą zgodne z opisem urządzeń stanowiących 

wyposażenie placu zabaw będących załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego oraz z ofertą 

Wykonawcy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 sierpnia 

2013r. 

3. Inspektorem nadzoru na budowie będzie : ……………………………………………..posiadający uprawnienia 

budowlane Nr ………………………………. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r.,Nr 243, poz.1623 z późn. 

zm.) 

§ 3 

1.Ryczałtowa cena robót , będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi : 

……………………………….. złotych netto (słownie: ……………………………………………………….…………………………..) 

……………………………….. złotych brutto ( słownie: ……………………………………………………………….………………...) 

w tym podatek VAT w kwocie ………….. złotych ( słownie: ………………………………………………………………….) 



2.Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej , jak również w niej nie ujęte , a bez których nie 

można wykonać zamówienia. 

3.Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego   

4.Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura  

powinna być adresowana do: Gmina Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

5.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez 

strony umowy . 

6.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta zamawiającego na konto   

Wykonawcy  podane w fakturze w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury. 

7.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 4 

1.Wykonawca udziela  …….. miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,  

liczonej od dnia odbioru końcowego.  

2.Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7  dni  

od dnia ich ujawnienia. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu ……. dni od dnia doręczenia  

zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

4.Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między  

datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i 

na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. Zamawiający  wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu  

gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 

upływie okresu gwarancji. 

§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy w trakcie 

wykonywania dostaw z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego.  

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 pkt 1 

b) w przypadku przekroczenia terminu wykonania robót budowlanych lub dostawy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 pkt 1, za każdy dzień zwłoki 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie 

pokryją one poniesionych szkód. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

§ 7 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

…………………………………….       ……………………………….. 

         Zamawiający:                                                                             Wykonawca: 
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Załącznik nr7 

GBO.042.03.2012/13 

zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu 
– Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej 
poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w 
centrum Załaz 

 

Opis urządzeń wyposażenia placu zabaw na działce 597/2 w miejscowości Załazy 

1. Ławka drewniana z oparciem mocowana do podłoża, wykonana z drzewa toczonego 

impregnowanego ciśnieniowo. Wymiary:  dł. 200cm x szer. 36cm x wys. 44cm 

 

2. Huśtawka dwustanowiskowa, wykonana z drzewa toczonego impregnowanego 

ciśnieniowo. Siedzisko oponowe. Wymiary: dł.320cm x szer.180cm x wys.215 cm 

 

3. Zjeżdżalnia. Wieża z dachem i zjeżdżalnią, wejście ukośne, stopień wejściowy zaczyna 

się od ziemi. Wysokość podłogi 1 m. nad ziemią. Wykonanie: drewno toczone 

impregnowane ciśnieniowo. Wymiary: dł.160 x szer.300 cm. 

 

4. Karuzela okrągła, trójramienna, platformowa o średnicy 1 m. Bez siedzisk, do zabawy 

na stojąco. 

 

5. Piaskownica z deskami wierzchnimi i zakryciem rolowanym. Wykonanie: drewno 

toczone impregnowane ciśnieniowo, deski na wierzchu piaskownicy na długości 

całego obrzeża, malowane. Wymiary: dł. 310 cmx szer. 310 cm x wys. 42 cm 

 

6. Huśtawka typu „ważka”. Wykonanie: drewno toczone impregnowane ciśnieniowo, 

siedziska i uchwyty do trzymania wykonane w kolorowej sklejce wodoodpornej. 

Wymiary: dł.300cm x ser.36m x wys.50cm. 

 

Urządzenia mają zostać zamontowane na stałe w gruncie zgodnie z wymogami 

przewidzianymi dla poszczególnych urządzeń, z zachowaniem wymaganych stref 

bezpieczeństwa. 

Każde urządzenie musi  posiadać  certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa lub deklaracje   zgodności z normami PN-EN 1176. 

Dopuszcza się różnice w wymiarach urządzeń wielkości +/- 10% w stosunku do wymiarów 

określonych w opisie. 

 



 
Załącznik nr 8 

GBO.042.03.2012/13 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


