
3.1. W placenie, przy podpisaniu umowy, wymaganej kwoty zabezpieczenia nalezytego 
wykonania umowy formie ( nalezy wpisac jedn'l. z nizej podanych form ) 

w pieni'l.dzu : na konto Zamawiaj'l.cego : BOS 70 1540 10692001 8700 6419 0052 
• 	 por~czeniach bankowych, 
• 	 gwarancjach bankowych, 
• 	 gwarancjach ubezpieczeniowych. 
• 	 por~czeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 6b ust.5 pkt2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi~biorczosci (Dz.U.Nr 109 pOZ. 1158 z p6z zm.). 

Zwrotu wadium wniesionego w pieni'l.dzu nalezy dokonac na nasze konto: 

4. Oferta wsp61na (jesli dotyczy) 

Pelnomocnik Wykonawcow wsp6lnie skladaj'l.cych ofert~: 

Nazwisko i imi~ ............................................................................................ . 


Stanowisko............................................................................................... . 


Telefon..........................................Fax..................................................... . 


Zakres umocowania ................................................................................... . 


5. Od daty podpisania protokolu odbioru Wykonawca udziela (zgodnie z projektem umowy) 
...........-miesi~cznego okresu r~kojmi . 

5. Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron. 


6. Za1'l.cznikami do niniejszej oferty S'l.: 

Tytul za1'l.cznika 	 str.oferty 

1) ........................................................................ .. 

2) ................................................................................................. . 

3) ................................................................................................. . 

4) ................................................................................................. . 

5) ................................................................................................. . 

6) ................................................................................................. . 

7) ................................................................................................. . 

8) ................................................................................................. . 

9) ................................................................................................. . 

10) ................................................................................................. . 

11) ................................................................................................. . 

12) ........................................................................ .. 

13) ........................................................ '" ............... 

14) ........................................................................ .. 

15) ........................................................................ .. 

16) ......................................................................... . 

17) ......................................................................... . 

18) ......................................................................... . 
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Data .................................... . 


Podpisy os6b uprawnionych 
do skladania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy 

• - jesli nie dotyczy wykreslic caly pUnkt 

---- -~-~~~~~-- ~ 
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pieczfJc firmowa Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

OSWIADCZENIE 0 NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Z POST~POWANIA 

Oiwiadczam / oiwiadczamy*, ze podlegamy / nie podlegamy* wykluczeniu z postf{Powania 0 

udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamowien 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ), ktory stanowi iz: 

1. "Zpostf]Jowania 0 udzielenie zam6wienia puhlicznego wyklucza si~: 
1. 	 wykonawcow, ktorzy wyrz£tdzili szkod~ nie wykonuj£tc zamowienia lub wykonuj£tc je 

nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore 
uprawomocnilo si~ w okresie 3 lat przed wszcz~ciem post~powania 

2. 	 wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacj~ lub ktorych upadlosc 
ogloszono, z wyj£ttkiem wykonawcow kt6rzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s£tdu, jezeli uklad nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj~ maj£ttku upadlego, 

3. 	 wykonawcow ktorzy zalegaj£t z uiszczeniem podatkow, opIat lub skladek na 
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z wyj£ttkiem przypadkow, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 

4. 	 osoby fizyczne, kt6re prawomocnie skazano za przest~pstwo popelnione w zwi'l.zku 
z post~powaniem 0 udzielenie zamowienia, przest~pstwo przeciwko prawom osob 
wykonuj£tcych prac~ zarobkow'l. przest~pstwo przeciwko srodowisku, przest~pstwo 
przekupstwa, przest~pstwO przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest~pstwo 
popelnione w celu osi~~cia korzysci maj£ttkowych, a takZe za przest~pstwo skarbowe 
lub przest~pstwo udzialu w zorganizowanej grupie alba zwi£tzku maj£tcych na celu 
popelnienie przest~pstwa lub przest~pstwa skarbowego,; 

5. 	 spolki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przest~pstwo popelnione 
w zwiq,zku z pos~powaniem 0 udzielenie zam6wienia, przest~pstwo przeciwko prawom 
osob wykonuj£tcych prac~ zarobkoW'l, przest~pstwo przeciwko srodowisku 
przest~pstwo przekupstwa, przest~pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przest~pstwo popelnione w celu osi£tgni~cia korzysci maj£ttkowych a takze za 
przest~pstwo skarbowe lub przest@stwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi'l.zku 
maj£tcych na celu popelnienie przest~pstwa lub przest~pstwa skarbowego,; 

6. 	 spolki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarz£tdu prawomocnie skazano za 
przest~pstwo popelnione w zwi¢u z post~powaniem 0 udzielenie zamowienia, , 
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przes~pstwo przeciwko prawom osob wykonuj'l.cych pracy zarobkow'l. , przestypstwo 
przeciwko srodowisku , przes~pstwo przekupstwa, przestypstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestypstwo popelnione w celu osi~niycia korzysci 
maj'l.tkowych, a takZe za przestypstwo skarbowe lub przestypstwo udzialu w 
zorganizowanej grupie alba zwiqzku maj'l.cych na celu popelnienie przestypstwa lub 
przestypstwa skarbowego,; 

7. 	 spolki komandytowe oraz spolki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestypstwo popelnione w zwi:;tzku z postypowaniem 0 

udzielenie zamowienia, przestf(pstwo przeciwko prawom osob wykonuj'l.cych pracy 
zarobkow'l. , przestf(pstwo przeciwko srodowisku , przestf(pstwo przekupstwa, 
przestf(pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestf(pstwo popelnione w 
celu osi~nif(cia korzysci maj'l.tkowych a takZe za przestf(pstwo skarbowe lub 
przestf(pstwo udzialu w zorganizowanej grupie alba zwi"lZku maj'l.cych na celu 
popelnienie przestf(pstwa lub przest~pstwa skarbowego,; 

8. 	 osoby prawne, ktorych urz~duj'l.cego czlonka organu zarz'l.dzaj'l.cego prawomocnie 
skazano za przest~pstwo popelnione w zwiqzku z post~powaniem 0 udzielenie 
zamowienia, przest~pstwo przeciwko prawom osob wykonuj'l.cych prac~ zarobkow'l. , 
przestf(pstwo przeciwko srodowisku , przest~stwo przekupstwa, przest~pstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest~pstwo popelnione w celu 
osi~ni~cia korzysci maj'l.tkowych, a takZe za przest~pstwo skarbowe lub przest~pstwo 
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi'lZku maj'l.cych na celu popelnienie 
przest~pstwa lub przest~pstwa skarbowego,; 

9. 	 podmioty zbiorowe, wobec ktorych s'l.d orzekl zakaz ubiegania si~ 0 zamowienia na 
podstawie przepisow 0 odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione 
pod gro±b'l. kary; 

2. Z post~powania 0 udzielenie zamowienia wyklucza si~ rowniez wykonawc6w, kt6rzy: 
1. 	 wykonywali bezposrednio czynnosci zwi"lZane z przygotowaniem prowadzonego 

post~powania, lub poslugiwali si~ w celu sporz'l.dzenia oferty osobami uczestnicZ'lcymi 
w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych wykonawcow w post~powaniu nie 
utrudnia uczciwej konkurencji ; przepisu nie stosuje si~ do wykonawcow , ktorym 
udziela si~ zamowienia na podstawie art. 62 ust 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2 , 

2. 	 nie wniesli wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedluZony okres zwi'l.Zania 
ofert'l. lub w terminie, 0 ktorym mowa w art. 46 ust 3 , albo nie zgodzili si~ na 
przedillZenie okresu zwi'l.Zania ofert'l; 

3. 	 zloZyli nieprawdziwe informacje maj'l.ce wplyw lub mog'l.ce miec wplyw na wynik 
prowadzonego post~powania; 

4. 	 nie wykazali spelnienia warunkow udzialu w post~powaniu. 

Podpis i piecz~6 Wykonawcy lub osoby 
upowainionej do sktadania oswiadczen woli 

w imieniu Wykonawcy 

Data 

* niepotrzebne skrdlic 
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Nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

OSWIADCZENIE 0 NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Z POSTF;POW ANIA 

Oswiadczam I oSwiadczamy*, te podlegam I nie podlegam * wykluczeniu z postwowania 0 

udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamowien 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ), ktory stanowi it: 

1. "Zpost~powania 0 udzielenie zamowienia puhlicznego wyklucza si~: 

wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacj~ lub ktorych upadlosc ogloszono, z 
WY.illtkiem wykonawcow ktorzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem Slldu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez 1ikwidacj~ majlltku upadlego, 

Podpis i piecz;;:c Wykonawcy lub osoby 
upowa:!nionej do skladania oswiadczcfl woli 

w imieniu Wykonawcy 

Data 

* niepotrzebne skrdlic 

Dla Wykonawcy b~d1lcego osob1l fIZYczn1l nie wpisan1l do KRS 
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Nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

, 
OSWIADCZENIE 

Skladaj~c ofert~ w post~powaniu przetargowym prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego 0 wartosci zam6wienia ponizej kwot okreslonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp na zadanie pn. : 

Oswiadczam, ie: spelniam warunki okreslone wart. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamowieii publicznych w zakresie: 

1) posiadania uprawnieii do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci , 

je:ieli przepisy prawa nakladaj~ obowi~ek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamowienia 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Podpisano 

(upowazniony przedstawiciel Wykonawcy) 
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(piecz~c, nazwa i dokladny adres wykonawcy) 

Oswiadczenie wykonawcy 
z art. 36 ust.4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych 

(Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ) 

Przyst~puj::tc do post~powania w sprawie zam6wienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizacj~ zadania: 

jako upowaZniony przedstawiciel 

firmy ............................................................................................................................................. . 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze zamierzamyl nie zamierzamy* 
powierzyc wykonanie cz~sci zam6wienia podwykonawcom. 

WYKAZ PRAC RZEWIDZIANYCH PRZEZ WYKONAWC~ DO WYKONANIA 
ZAMOWIENIA PRZEZ PODWYKONA WC~ 

Opis cz~sci zamowienia przewidzianej do wykonania przez 
Lp. 

podwykonawc~ 

mepotrzebne skreshc 

miejscowosc, data podpis/y os6b/y 
upowaznionejlych do 
reprezentowania firmy 
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Potwierdzenie wyposazenia technicznego 
( podac tylko sprz~t przewidziany do wykonania zamowienia) 

-~ 

Lp. Nazwa sprz~tu 
~-~ 

Liczba Rok produkcji Wlasny lub 
dzierzawiony 

~-~ 

Dane techniczne 

----

Miejsce i data Podpisano: 
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(pieczt;?c, nazwa i dokladny adres wykonawcy) 

Wykaz os6b , kt6re bt;?dGt. uczestniczyc w wykonywaniu zarn6wienia , a w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrolt;? 
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia 
niezb~dnych do wykonania zam6wienia, a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjGt. 0 podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 

" ..........................................•....................................•......................................" 

---  --------

Lp. lmit;? i nazwisko 
Proponowane stanowisko w 

Kwalifikacje 

realizacji zam6wienia 
zawodowe- Nr Wyksztalcenie 

Doswiadczenie 

uprawnien 
zawodowe 

----

Uwaga: 

Nalezy zalGt.czyc dokumenty potwierdzajGt.ce wymagane prawem uprawnienia i przynaleznosc do izby. 


Miejscowosc i data: .................................. . 
Podpisano ................................................................................................ . 

(upowaZniony przedstawiciel wykonawcy) 
(piecz~c adresowa firmy Wykonawcy) 
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(piecz~c adresowa finny Wykonawcy) 

Oswiadczenia 

na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy uslug lub rob6t 

budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed 

uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w PostfPowaniu, 

a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie. 

Lp. Opis Liczba zatrudnionych 
pracownik6w 
Rok.... Rok.... Rok ..... 

I 

I 

Miejscowosc, data ................................... 


Podpisano ................................................................... . 

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy) 
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(piecz~c adresowa firmy Wykonawcy) 

Wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezb~dnym do wykonania spelnienia warunk6w wiedzy i 

doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert 

alba wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci 

jest kr6tszy- w tym okresie, z pod ani em ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonywania oraz 

zahlczeniem dokumentu, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidlowo ukonczone. 

Wartosc
Miejsce

Robota budowlana zamowienia w Lp. Data realizacji 
wykonania 

tys. zl. 

(nalezy dohtczyc referencje od zamawiaj'lcych) 

Miejscowosc i data: ...................................... .. 

Podpisano 

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy) 
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(piecz~c, nazwa i dokladny adres wykonawcy) 

Oswiadczenie wykonawcy 0 dokonaniu wizji lokalnej 
i zapoznaniu si~ z projektem budowlanym 

na ...................................................................................................... . 


Ja (imi~ i nazwisko) 

jako upowamiony przedstawiciel 

firmy ...................................................................................................................................................... . 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze: 

dokonalismy wizji lokalnej na terenie planowanej budowy oraz zapoznalismy si~ z projektem 
budowlanym i dokumentami dotyczqcymi przetargu b~dqcymi w posiadaniu zamawiajqcego. 
W zwiqzku z powyzszym oswiadczamy, ze uwzgl~dnilismy te warunki w kalkulacji ceny ofertowej. 

Miejscowosc i data: ..................................... . 


Podpisano 

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy) 
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- projekt umowy-

UM 0 W A NR 

zawarta w dniu ...................... we Wloclawku pomi~dzy: 
Gminq Wloclawek, reprezentowanq przez : 

1. Panill EWll Braszkiewicz - Wojta Gminy 

2. Panill Tatianll KowalewslGt - Skarbnika Gminy 

zwanq dalej Zamawiajqcym 
a 

zwanym dalej Wykonawcll 

§ 1 

Podstawq zawarcia umowy jest oferta wybrana w przetargu nieograniczonym 0 wartosci mniejszej 

od kwot progowych okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 ust.8 ustawy PZP na 

roboty wymienione w § 2. 

§2 

Przedmiot umowy 


1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowiane, polegajqce na 
wykonaniu zadania pn. Budowa szkolnych placow zabaw w ramach Rzlldowego Programu 
RADOSNA SZKOLA przy Zespole Szkol z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza 
Korczaka w Smolniku Szkola Podstawowa oraz Zespole Szkol z Oddzialami Integracyjnymi 
w Kruszynie Publiczna Szkola Podstawowa 

2.Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z 
warunkami wykonania i odbioru okreslonymi w Specyfikacji Technicznej 
3. Integralnq cz~sc umowy stanowi: 

- "Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia", 


- oferta Wykonawcy . 


§3 

Termin wykonania robot 
1.Rozpocz~cie : 3 dni od podpisania umowy 
2. Zakoilczenie 15.10.2010 r. 

3. Zmiana terminu zakoilczenia robot moze nastqpic w przypadku: 
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Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia i zmiany umowy w przypadku zaistnienia 
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci w 
sytuacji: 
- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien uzupelniajllcych zwillZanych z realizacjll 
zamowienia podstawowego, majllcych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji 
(powodujllcych koniecznosc jego wydluZenia), 

wystllPienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych powodujllcych wstrzymanie 
wykonywania umowy, przy czym przesuni~cie terminu robot nastllPi 0 tyle dni, przez He trwalo 
ich wstrzymanie, 

- wystllPienia sily wyzszej. 
§4 

Podwykonawcy 

W zakresie okreslonym w ofercie, Wykonawca ma prawo powierzyc cz~sc zadan okreslonych w § 

2 Podwykonawcom. W stosunku do Zamawiajllcego Podwykonawcy dzialajll na rachunek i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajllcego za dzialania Podwykonawcow, 

ktorym zlecil roboty , tak jak za wlasne dzialania 

Przed zawarciem umowy z Podwykonawcq, Wykonawca obowillZany jest uzyskac zgod~ 


Zamawiajllcego- art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego. 


§5 
Obowi~zki Zamawiaj~cego 

Do obowillzkow Zamawiajllcego nalezy: 
• 	 protokolarne przekazanie placu ( terenu) budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania 

umowy 
• 	 wskazanie miej sc poboru energii elektrycznej i wody 
• 	 wskazania inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory b~dzie upowazmony przez 

Zamawiajllcego poza pelnieniem swoich obowillZkow wynikajllcych z Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U.Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku - tekst jednolity ze 
zmianami) do korygowania w porozumieniu z autorem projektu, zauwaZonych bl~dow w 
dokumentacji technicznej oraz zmian wynikajllcych z nieprzewidzianych okolicznosci w 
zakresie robot obj~tych niniejszll umoWq, 

• 	 odebrania przedmiotu umowy i zaplacenia wynagrodzenia umownego. 

§6 
Obowhlzki Wykonawcy 

Do obOwillZkow Wykonawcy nalezy: 
• 	 przej~cie terenu robot od Zamawiajllcego 
• 	 zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot, 
• 	 zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt, 
• 	 wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajllcych wymaganiom okreslonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r .Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 ,poz. 
1118 j.t ze zmianami) . 

• 	 wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjq, odbiorem robot zgodnie z wiedzll i 
sztukll budowlanq, 
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• 	 zapewnienia na wlasny koszt transportu odpad6w do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji 
,l~cznie z kosztami utylizacji 

• 	 przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w umowie § 3 oraz zgodnie z 
dokumentacj~ techniczn~ i ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowi~zuj~cymi 
przepisami oraz normami, 

• 	 przestrzeganie przepis6w BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego. 
• 	 naprawa uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t urz~dzeii, 
• 	 zgloszenie Zamawiaj~cemu koniecznosc wykonania rob6t dodatkowych niezb~dnych do 

wykonania z uwagi na bezpieczeiistwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia 
koniecznosci ich wykonania ,potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

• 	 pisemne uprzedzenie Zamawiaj~cego 0 kaMej grozbie opOfnienia rob6t powstalej z 
obowi'lZk6w ci~z~cych na Zamawiaj~cym 

• 	 opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego rob6t i przedstawienie go do 
zaakceptowania Zamawiaj~cemu w dniu zawarcia umowy, 

• 	 zapewnienie specjalistycznego wykonania, 
• 	 utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwanie 

i skladowanie wszelkich urz~dzeii pomocniczych i zb~dnych materia16w, odpad6w i smieci 
w miejscu wskazanym przez Zamawiaj~cego, 

• 	 uporz~dkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i 
porz~dku, 

• 	 posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dzialalnosci 

§7 
Inne obowi~zki Wykonawcy 

I. 	 Wykonawca zobowi~zuje si~ wykonac przedmiot umowy z materia16w wlasnych. 
2. 	 W szystkie materialy i urz~dzenia b~d~ posiadaly odpowiednie wymagane swiadectwa 

jakosci i certyfikaty zgodne z obowi~zuj~cymi normami technicznymi . 
3. 	 Strony uzgadniaj~ mozliwosc zastosowania przez Wykonawc~ zamiennych materia16w , 

wyrob6w lub rozwi'lZaii technicznych w stosunku do przyj~tych w dokumentacji pod 
warunkiem , ze nie wplynie to na jakosc i trwalosc obiektu i b~dzie zatwierdzona przez 
inspektora nadzoru. 

4. 	 Wartosc dostarczonych przez Wykonawc~ materia16w jest obj~ta wynagrodzeniem za 
przedmiot umowy okreslonym w § 9. 

5. 	 Na kazde z~danie Zamawiaj~cego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowi'lZany jest 
dostarczyc Zamawiaj~cemu w stosunku do wskazanych material6w certyfikat na znak 
bezpieczeiistwa , deklaracj~ zdolnosci z polsk~ Norm~ lub aprobat~ techniczn~. 

§8 

Inspektorzy Nadzoru 

1. Nadz6r inwestorski z ramienia Zamawiaj~cego sprawowac b~dzie: ......................... , 

posiadaj~cy uprawnienia budowlane nr ewid. uprawn ........................... z dnia ..................... . 
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2. 	 Zakres nadzoru inwestorskiego zostal okreslony w odr~bnej umowie zas obowiqzki kierownika 
budowy okresla ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane. 

§9 

Wynagrodzenie 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczahowe ustala si~ w wysokoscil wraz z podatkiem 
VAT/ ........................... zl Slownie: ........................................................................................................ . 

§ 10 

Zaplata wynagrodzenia 

1. Zaplata za wykonanie zamowienia zostanie dokonana po dor~czeniu faktury, poswiadczonej 
przez inspektora nadzoru, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze w terminie 30 dni na rachunek bankowy. 
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiajqcego faktury wystawionej niezgodnie z zasadami w 
sprawie wykonywania niektorych przepisow 0 podatku od towarow i uslug, Zamawiaj<\:cy 
wstrzyma zaplat~ faktury do czasu otrzymania faktury koryguj<\:cej. 
3.W razie nieterminowej zaplaty Zamawiaj<\:cy zobowi<\:zuje si~ do zaplaty ustawowych odsetek za 
czas opoznienia. 
4.Termin platnosci uwaza si~ za dochowany z chwil<\: wydania dyspozycji bankowi Zamawiaj<\:cego 
o dokonanie przelewu. 

§11 
Odbiory 

1. 	 Strony postanawiajq, ze w ramach realizacji niniej szej umowy wyst~powac b~d<t 
nast~puj<\:ce odbiory : 


a) Odbior robot zanikaj<\:cych i ulegaj<\:cych zakryciu 

b) Odbior cz~sciowy 


c) Odbior koncowy przedmiotu umowy. 

( zgodnie z harmonogramem , w ktorym nalezy uwzgl~dnic terminy odbiorow cz~sciowych i 
odbioru koncowego wskazane w § 10 umowy ust 1 przedstawionym przez Wykonawc~). 
2. 	 Zamawiaj<\:cy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru koncowego 

przedmiotu umowy wykonanego w calosci . 
3. 	 Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiaj<\:cemu gotowosc do odbioru koncowego. 
4. 	 Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaZe Zamawiaj<\:cemu 

nast~puj<\:ce dokumenty stanowi<\:ce operat kolaudacyjny : 

a) protokoly odbiorow cz~sciowych 
b) dokumentacj~ powykonawcz<\: z naniesionymi zmianami podpisana prze inspektora 

nadzoru, 
c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzaj<\:ce ze wbudowane materialy budowlane 

S<\: zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
d) 	 oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z 

dokumentacj<\: , a przy zmianach potwierdzenie , ze zmiany zostaly zaakceptowane 
przez autora projektu i inspektora nadzoru 
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e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika 
budowy, 

f) dzienniki przegl,\du placow zabaw 

5. 	 Po zlozeniu przez Wykonawc~ ( kierownika budowy) operatu powykonawczego 
Zamawiaj'l.cy ( inspektor nadzoru) w cil:jgll 3 dni dokona sprawdzenia zlozonych 
dokumentow , 

6. 	 Po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru , ze otrzymany operat powykonawczy jest 
zlozony zgodnie z wymaganiami umowy i obowi'l.zuj'l.cymi przepisami Zamawiaj'l.cy w 
terminie 3 dni powola Komisj~ Odbiorow'l., powiadomi 0 tym Wykonawc~ i w ci(lgu 3 dni 
od terminu powolania Komisji dokona odbioru koncowego. 

7. 	 W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ Odbiorow'l. , ze przedmiot odbioru nie jest 
naleZycie przygotowany, a wyst~puj'l.ce uchybienia nie b~d'l. moZliwe do usuni~cia w ci(lgu 
10 dni roboczych, Zamawiaj'l.cy przerwie czynnosci odbioru, a Wykonawca pokryje w 
calosci wynikaj'l.ce z tego tytulu straty finansowe ponoszone przez Zamawiaj'l.cego. 

8. 	 Jezeli Zamawiaj'l.cy nie przyst(lpi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
oraz obowi'l.zuj'l.cymi przepisami, Wykonawca moze ustali6 protokolamie stan przedmiotu 
odbioru przez powolan'l. do tego Komisj~ , zawiadamiaj'l.c 0 tym Zamawiaj'l.cego. Protokol 
taki stanowi podstaw~ do wystawienia faktury koncowej i z'l.dania zaplaty wynagrodzenia. 

9. W okresie r~kojmi Zamawiaj'l.cy ma obowi'l.zek poinformowania Wykonawcy 0 

wys~puj'l.cych wadach w ci~ 7 dni od daty ich stwierdzenia i wyznaczy6 termin ich 
usuni~cia. 

§ 12 

Wady 

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie r~kojmi zostan'l. stwierdzone wady, to 
Zamawiaj'l.cemu przysluguj'l. nast~puj'l.ce uprawnienia: 

a. 	 jezeli wady nadaj'l. si~ do usuni~cia to: 

• 	 Zamawiaj'l.cy wyznaczy w protokole odbioru koncowego term in ich usuni~cia, z 
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie tego terminu nie przyjmie naprawy; 

jesli wady S'l. istotne, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu 
Zamawiaj'l.cy moze tez od umowy odst(lpi6, a w przypadku, gdy wady nie S'l. 

istotne, moze z'l.da6 obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b. 	 jezeli wady nie nadaj'l. si~ do usuni~cia to: 

• 	 jezeli nie uniemozliwiaj'l. one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiaj'l.cy moze z'l.da6 odpowiedniego obnizenia 
wynagrodzenia, 

• 	 jezeli wady uniemozliwiaj'l. uZytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiaj'l.cy moze odst(lpi6 od umowy lub z'l.da6 wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 
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§13 

Kary umowne 

1. 	 Strony ustalaj'l, ze Wykonawca w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania robot 
obj~tych umow<t. zaplaci Zamawiaj<tcemu kary umowne: 

a) 	 za opoznienie w rozpocz~ciu robot w stosunku do terminu okreslonego w umowie 
w wysokosci 0,01 % wartosci umownej robot okreslonej w § 9 ( przed naliczeniem 
podatku VAT) za kazdy dzien zwloki 

b) 	 nieterminowego wykonania zadania - w wysokosci 0,1 % wartosci umownej robot 
okreslonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku V AT) za kai:dy dzien zwloki 

c) 	 nieterminowego usuniftcie wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w 
okresie rftkojmi - w wysokosci 0,5 % wartosci umownej robot okreslonej w § 9 ( 
przed naliczeniem podatku V AT) za kai:dy dzien zwloki od uplywu terminu na 
usuni~cie wad. 

d) 	 w razie zwloki w usuni~ciu wad w terminie dodatkowym niz ustalony umoW'l stron 
kary umowne ustalone pod lit. b i c ulegaj'l podwyzszeniu 0 50 % 1icz'lc od dnia 
uplywu terminu dodatkowego za kazdy dzien zwloki. 

e) 	 odst'lPienie przez Zamawiaj'lcego od zrealizowania umowy z przyczyn , za ktore 
odpowiedzialnose ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wartosci umownej 
okreslonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku V AT).. 

f) 	 odst'lPienie Wykonawcy od wykonania zamowienia - w wysokosci 10 % wartosci 
umownej okreslonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku V AT wartosci umowy) . 

2. 	 Zamawiaj<tcy moze potr'lcic przewidzian<t w umowie karft z naleznosci Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaplacenie kar nie zwalnia Wykonawcy z 
obowi'lzku dokonczenia robot ani zadnych innych zobowi'lzan. 

3. 	 lezeli kary umowne okreslone w lit. a- f nie pokryj<t poniesionych strat Zamawiaj'lcy moze 
dochodzie odszkodowania uzupelniaj'lcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. 

Zamawiaj~cy zaplaci Wykonawcy kary umowne: 
1) 	 za opoznienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na 

budowft, placu ( terenu budowy) - w wysokosci 0,01 % wartosci umownej okreslonej 
w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT) za kai:dy dzien zwloki. 

2) 	 za odst'lPienie przez Wykonawcft od umowy z przyczyn lez'lcych wyl'lcznie po stronie 
Zamawiaj'lcego - w wysokosci 5 % wartosci umownej okreslonej w § 9 ( przed naliczeniem 
podatku V AT ) 

§ 14 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu r~kojmi 


l.Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuk<t budowlan'l, 
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz , ze nie posiadaj'l one wad, ktore 
pomniejszaj'l wartose robot lub czyni<t obiekt nieprzydatnym do uZytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem 
2.Wykonawca jest odpowiedzialny wzglftdem Zamawiaj'lcego z tytulu r~kojmi za wady fizyczne 
robot obj~tych umow'l, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstale w okresie 
trwania r~kojmi. 
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3.Wykonawca udziela Zamawiajqcemu 36 miesi~cznej gwarancji i r~kojmi licz~c od daty odbioru 

koncowego przedmiotu umowy. 

4.Uprawnienia Zamawiaj~cego z tytulu gwarancji i r~kojmi za wady fizyczne robot wygasaj~ po 

uplywie 36 miesi~cach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu po uplywie 

ktorego wygasaj~ uprawnienia z tytulu r~kojmi, rozpoczyna si~ w stosunku do Wykonawcy w dniu 

zakonczenia czynnosci odbioru koncowego. 

5.Wady, ktore wyst~ily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiaj~cego , 

Wykonawca usunie w ci~u 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia. 

6.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r~kojmi, 
jezeli Zamawiaj~cy zawiadomi Wykonawc~ 0 wadzie przed uplywem okresu rekojmi. 
7. lezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiaj~cego 
na ich usuni~cie, to Zamawiaj~cy moze zlecic usuni~cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usuwania wad b~d~ pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej 
kwoty b~d~cej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. r~kojmi na wykonane roboty na 
okres 36 miesi~cy. Termin r~kojmi liczy si~ od dnia odbioru koncowego. 

§ 15 
Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaj~ zgody obydwu stron , wyrazonej na 
pismie w formie aneksu do niniejszej umowy. Zmian moma dokonac na zasadach okreslonych w 
art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 
roku Nr 113, poz. 759 ) 

2. Strony, poza innymi wypadkami wskazanymi we wczesniejszych zapisach umowy lub SIWZ, 
dopuszczaj~ mozliwosc wprowadzania zmian w niniej szej umowie, j esli b~d~ one wynikac z 
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub b~d~ 
korzystne dla zamawiaj~cego. 

3. Zmiana tresci umowy nie moze narusza6 tresci oferty, na ktorej podstawie dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

§ 16 
Zabezpieczenie nalei;ytego wykonania umowy 

1. 	 Strony ustalaj~ wysokosc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % 

wartosci zamowienia okreslonego w § 9 i wykonawca wnosi je w formie 


2. 	 Zabezpieczenie w kwocie ...............Wykonawca wplacil przelewem na rachunek 

bankowy ............................ w dniu podpisania umowy 


3. 	 Zabezpieczenie sluzy na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego 

wykonania umowy. 


4. 	 Zamawiaj~cy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania 

odbioru robot i uznania, ze wykonawca nalezycie wykonal roboty b~d~ce przedmiotem 

niniejszej umowy . 


5. 	 Pozostale 30 % zabezpieczenia Zamawiaj~cy zwroci Wykonawcy najpozniej w 15 dniu po 

uplywie okresu r~kojmi za wady , jezeli Zamawiaj~cy nie wykorzysta jej do pokrycia 

roszczen w ramach r~kojmi . 
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6. 	 Jezeli Wykonawca nie przyst/Wi i nie usunie wad wyst\!pujctcych w okresie r\!kojrni w cictgu 
7 dni od daty powiadornienia go 0 ich wyst/Wieniu przez Zarnawiajctcego, Zarnawiajctcy rna 
prawo zlecic napraw\! innernu Wykonawcy i pokryc koszty naprawy z wniesionego 
zabezpieczenia. 

§ 17 

Postanowienia koncowe 


l.Wszelkie spory , rnogctce wyniknctc z tytulu niniejszej umowy , b\!dct rozstrzygane przez Sctd 
wlasciwy rniejscowo dla siedziby Zarnawiajctcego 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszct umowct rnaJct zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zam6wien publicznych. 

§ 18 

Urnow\! sporzctdzono w trzech jednobrzrnictcych egzernplarzach z tego 1 egz. otrzyrnuje 
Wykonawca a 2 egzernplarze Zarnawiajctcy. 

Wykonawca 	 Zarnawiajctcy 
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KOSZTORYS OFERTOWY 

NAZWA ZADANIA 	 Budowa szkolnych plac6w zabaw 
w m.Kruszyn i Sm61nik 

KRUSZYN 
gmina Wloctawek 

NAZWA I KOD ROB6T BUDOWLANYCH WG WSP6LNEGO 
SlOWNIKA ZAM6wIEN 451127232-9 Roboty w zakresie ksztaHowania 

plac6w zabaw 

ADRES OBIEKTU 	 miejscowosc Kruszyn, gmina Wfocfawek 

ZAMAWIAJI\CY 	 Gmina Wfocfawek 
ul. Kr61ewiecka 7,87-800 Wfocfawek 

DATA OPRACOWANIA 	 sierpien 2010 

Rodzaj kosztorysu 	 uproszczony 

Wartosc kosztorysowa rob6t bez podatku VAT ................... Zf 

Podatek VAT 22% .................. zf 

Wartosc kosztorysowa rob6t z podatkiem VAT ................... zf 

Sfownie brutto: .................................................................................................. 
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KOSZTORYS OFERTOWY 


Budowa szkolnych plac6w zabaw w m. Kruszyn 


Lp. Podstawa Opis 
Jedn· 

Esc 
Cena Wartosc 

obm jedn. [zt] 

ROBOTY 
I PRZYGOTOWAWCZE 

1 0-01.02.02 Zdj~cie warstwy ziemi urodzajnej 
o grubosci 10 cm wraz z 
wywiezieniem 
na odktad m3 5,0 

2 0-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod 
nawierzchnie 0 gt~bokosci 20 cm 
w gruncie kat. II-IV m2 50,2 

3 0-04.01.01 Zatadunek i wywiezienie gruntu 
z korytowania poza teren budowy 
wraz z zagospodarowaniem m3 17,6 

II WYKONANIE NAWIERZCHNI 

4 0-08.03.01 Obrzeza bet.8x30 na tawie 0.04 z bet. 
810 m 25,1 
Warstwa odcinajCl,ca z piasku 0 

5 0-04.02.01 grubosci 
po zag~szczeniu 10 cm m2 50,2 
Oolna warstwa pod bud. Z kruszywa 

6 0-04.04.02 tward. 
4/31,5 grub.15cm stabiliz. mech. m2 50,2 I 

7 0-04.04.02 G6rna w-wa podbudowy z kruszywa 

Itwrdego 0/8mm grub.5cm m2 50,2 
Warstwa stabilizujCl,ca z granulatu 

8 0-05.04.01 gumo
wego i lepiszcza poliuretan.grub. 

• 

50mm m2 50,2 

9 0-05.04.01 Nawierzchnie poliuretanowa kolor 
pomararicz. Grub. 10mm m2 50,2 

III MONTAt. WYPOSAZENIA 

10 S-01.01.01 Montaz urzCl,dzenia zabawowego typu 
Piramida linowa Calypsoz 
zakotwieniem 

Func;. wg wylycznych Producenla kpl 1 
lica regulaminowa 

11 S-01.01.01 kpl. 1 
V ROBOTY WYKONCZENIOWE 

12 0-09.01.01 Humusowanie poboczy z obsianiem 
trawE\, grubosc warstwy humusu 10 
cm m2 49,0 

WARTOSC NETTO 

PODATEKVAT 22% 

WARTOSC BRUTTO 0,00 

so 




- .... -- ..._ ...._~ 
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PRZEDMIAR ROB6T - KRUSZYN 


Budowa szkolnych plac6w zabaw w m.Kruszyn 


Lp. Podstawa Opis i wyliczenia 
Jedn. 

lIosc 
lobm. 

ROBOTY 
II PRZYGOTOWAWCZE 

1 0-01.02.02 Zdj~cie warstwy ziemi urodzajnej 0 grubosci 10 cm wraz ! 

z wywiezieniem 
3, 14x4x4xO, 1= m3 5,0 

Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie 0 

2 0-04.01.01 gt~bokosci 

20 cm w gruncie kat. II-IV 
3, 14x4x4=50,24 m2 50,2 
Zatadunek i wywiezienie gruntu z korytowania poza teren 

3 0-04.01.01 budowy 
wraz z zagospodarowaniem 

• 5,0+50,2xO,25= m3 17,6 
II WYKONANIE NAWIERZCHNI 

Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie zoporem O,04m2 
4 0-08.03.01 zB10 

•2x3,14x4,0= m 25,1 
Warstwa odcinajqca z piasku 0 grubosci po zag~szczeniu 

5 0-04.02.01 10 cm 
m2 50,2. 

Oolna warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakcji I
6 0-04.04.02 4/315 

grub. 15cm, stabilizowanego mechanicznie 50,2 
7 0-04.04.02 G6rna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego twardego 

klinujqca frakcji 0/8mmm, grub. w-wy po zag~szczeniu 5cm m2 50,2 
8 0-05.04.01 Warstwa stabilizujqca nawierzchnie z granulatu gumowego 50,2 

i lepiszcza poliuretanowego grub. 50mm 
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w 

9 0-05.04.01 kolorze i 
pomarar'lczowym grub. 10mm m3 50,2 • 

III MONTAZ WYPOSAZENIA 
10 S-01.01.01 Montaz urzqdzenia zabawowego typu Piramida wraz I 

z zakotwieniem w gruncie wg wytycznych producenta kpl 1 j 

11 S-01.01.01 Tablica regulaminowa 
kpl 1 

V ROBOTY WYKONCZENIOWE 
Humusowanie poboczy z obsianiem trawq, grubosc 

12 0-09.01.01 warstwy 

I 
humusu 10 cm 
25,1x1,O= m2 25,1 
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KOSZTORYS OFERTOWY 

NAZWA ZADANIA 	 Budowa szkolnych placow zabaw 
w m.Kruszyn i Smolnik 

SMOLNIK 
gmina Wloclawek 

NAZWA I KOD ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO 
StOWNIKA ZAMOWIEN 451127232-9 Roboty w zakresie ksztaHowania 

placow zabaw 

ADRES OBIEKTU 	 miejscowosc SMOLNIK gmina Wtoctawek 

ZAMAWIAJACY 	 Gmina Wtoclawek 
ul. Krolewiecka 7,87-800 Wtoclawek 

DATA OPRACOWANIA 	 sierpien 2010 

Rodzaj kosztorysu 	 uproszczony 

Wartost kosztorysowa robot bez podatku VAT .....•.•........... Zt 

Podatek VAT 22% .................. zt 

Wartost kosztorysowa robot z podatkiem VAT .•.....•......•..• , zt 

Stownie brutto: ................................................................................................ .. 
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KOSZTORYS OFERTOWY 


Budowa szkolnych plac6w zabaw w m. Sm61nik 


Lp. Podstawa Opis 
Jedn. 

lIose Cena Wart05e 
obm jedn. [zt] 

ROSOTY I 

I PRZYGOTOWAWCZE 
1 0-01.02.02 Zdj~eie warstwy ziemi urodzajnej 

o grubosei 10 em wraz z 
wywiezieniem 
na odktad m3 9,9 
Meehaniezne wyk. Korytapod 

2 0-04.01.01 nawierzeh. 
na gt. 24emw guncie kat. II-IV 
98,9m2 m2 98,9 

3 0-04.01.01 Zatadunek i wywiezienie gruntu 
z korytowania poza teren budowy 
wraz z zagospodarowaniem m3 33,7 

II WYKONANIE NAWIERZCHNI 
Obrzeza ogrodowe -palisady z 

4 0-08.03.01 kotk6w 
drewniany dt.40 em m 44,3 
Wytozenie piaszezystego terenu 

5 0-08.05.01 zabaw 
geowt6kninq m2 103,2 

6 0-08.05.01 Wypanienie terenu zabaw warstwq 
ptukanego piasku grub. 30em(0,2
2mm) m3 28,1 

III MONTPZ. WYPOSPZ.ENIA 
Montaz urzqdzenia zabawowego 

I7 8-01.01.01 typu 
Piramida linowa wraz z 
zakotwieniem 
w gruneie wg wytyeznyeh 
Produeenta kpl 1 

! Tabliea podw6jna do pisania 
8 8-01.01.01 kpL 1 

WARTOSC NETTO 

PODATEK VAT 22% 

WARTOSC BRUTTO 

_._-_ ..._------------------
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PRZEDMIAR ROBOT - Sm61nik 


Budowa szkolnych plac6w zabaw w m.Sm6lnik 


Lp. Podstawa Opis i wyliezenia 
Jedn. 
obm . 11056 I 

I 
. ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

1 D-01.02.02 Zdj~eie warstwy ziemi urodzajnej 0 grubosei 10 em wraz 
z wywiezieniem 
1 0.3x9,6xO, 1 == m3 9,9 

2 D-04.01.01 
Meehaniezne wykonanie koryta pod nawierzehnie 0 
gl~bokosei 

24 em w gruneie kat. II-IV 
10,3x9,6 m2 9B,9 

3 D-04.01.01 
Zaladunek i wywiezienie gruntu z korytowania poza teren 
budowy 
wraz z zagospodarowaniem 
9,9+9B,9xO,24 m3 33,7 

II WYKONANIE NAWIERZCHNI 

4 D-OB.03.01 
Obrzei:a ogrodowe-palisady z kolk6w drewnianyeh wys. 
40em 
2x3, 14x3xO, 7x3+2x3, 14x1,5xO,5=44,3 m 44,3 

5 D-OB.05.01 Wyloi:enie piaszezystego terenu zabaw geowt6kninq 
3x3.14x3x3+3, 14x1,5x1,5+2x1,O=93,Bm2,93,Bx1,1 =103,2m2 m2 103,2 

28,1i 

6 D-OB.05.01 
Wypelnienie terenu zabaw warstwq ptukanego piasku 0,2
2mm 
93,BxO,3 m3 

11/ MONT AZ WYPOSAZENIA 

7 jS-01.01.01 
Montai: urzqdzenia zabawowego wielofunkeyjnego typu 
Amigo 
z zakotwieniem w gruneie wg wytyeznyeh produeenta kpl 

I 

1 
8 S-01.01.01 Tabliea regulaminowa 

kpl 1 

OPIS TECHNICZNY 
BUDOW A SZKOLNYCH PLAC6w ZABA W 

W RAMACH RZ1\DOWEGO PROGRAMU 

i 

55 



"RADOSNA SZKOLA" 

w miejscowosci KRUSZYN dz. Nr 501 obr~b Kruszyn 
w miejscowosci SMOLNIK dz.ll9/6 obr~b Smolnik 

na terenie gminy WLoclawek 

PODSTAWAOPRACOWANIA 

- zlecenie Urz~du Gminy Wloclawek 

- mapy sytuacyjno- wysokosciowe skala 1: 1 000 

- wizja lokalna i uzupelniaj~ce pomiary sytuacyjno- wysokosciowe 


PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Budowa szkolnych plac6w zabaw, stanowi~cych 


og6lnodost~pne miejsca rekreacyjne projektowane w ramach Rz~dowego Programu 

"Radosna Szkola". Place znajduj~ si~ w miejscowosci Kruszyn i Smolnik. Gmina 

Wloclawek woj. kujawsko- pomorskie. 

Inwestycja obejmuje budow~ dw6ch plac6w zabaw, kt6re w niniejszym projekcie 
rozdzielono na dwie cz~sci : 

1. Plac zabaw w m. Kruszyn (dzialka Nr 501 obr~b Kruszynek) znajduje si~ na terenie 
Zesporu Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi im. Polskich Noblist6w- Publiczna Szkola 
Podstawowa. 
Plac zabaw utworzony zostanie jako pierwsze urz~dzenie zabawowe na terenie Szkoly 
przy istniej~cym wielofunkcyjnym boisku sportowym 0 nawierzchni poliuretanowej. 

2. Plac zabaw w m. Sm6lnik (dzialka Nr 119/6 obr~b Sm61nik) znajduje na terenie 
Zesporu Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka - Szkola 
Podstawowa. 
Projektowany plac zabaw stanowi modemizacj~ istniej~cego placu, na kt6rym znajduj~ 
si~ urz~dzenia zabawowe. 

Zadanie "Budowa szkolnych plac6w zabaw" obejmuje montaz urz~dzenia zabawowego 
wraz z wykonaniem bezpiecznego podloza piaskowego. 

ZA W ARTOSC OPRACOW ANIA 

1. Budowa Szkolnych Plac6w Zabaw w m.Kruszyn 
2. Budowa Szkolnych Plac6w Zabaw w m.Sm61sk 

OPIS TECHNICZNY 
BUDOWASZKOLNYCH PLACOW ZABAW 

W RAMACH RZ.t\DOWEGO PROGRAMU 
"RADOSNA SZKOLA" 

w miejscowosci KRUSZYN dz. Nr 501 obr~b Kruszyn 
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na terenie gminy WLoclawek 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Urz~du Gminy Wloclawek 

- mapy sytuacyjno- wysokosciowe skala 1: 1000 

- wizja lokalna i uzupelniajqce pomiary sytuacyjno- wysokosciowe 


2.PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

przedmiotem opracowania jest Budowa szkolnego placu zabaw, stanowiqcego 
og6lnodost~pne miejsca rekreacyjne wykonywanego w ramach RZqdowego Programu 

"Radosna Szkola" znajduj,\:cych si~ w miejscowosci: 
Plac zabaw w m. Kruszyn (dzialka Nr 501 obr~b Kruszynek) znajduje si~ na terenie 
Zespolu Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi im. Polskich Noblist6w- Publiczna Szkola 
Podstawowa. 
Zadanie "Budowa szkolnych plac6w zabaw" obejmuje montaz urz,\:dzenia zabawowego 
Piramida np. Linowa Calypso wraz z wykonaniem bezpiecznego podloza piaskowego 0 

pow. 50,2m2. 
Urz,\:dzenie przygotowane jest dla dzieci 3-14 lata 

3. STAN ISTNIEJ1\CY 

Dzialka Nr 501 obr~b Kruszynjest zabudowana szkolnymi obiektami kubaturowymi. 

Szkola posiada dwa wielofunkcyjne boiska sportowe 0 nawierzchni bitumicznej i 

poliuretanowej. Plac zabawowy oddzielony jest od Szkoly dziedzincem z koski betonowej, 

Plaski teren posiada fragmentaryczne nier6wnosci .Teren jest ogrodzony. 

Grunty buduj,\: gliny z przewarstwieniami piaskowymi. 


4. PROJEKTOWANE URZ1\DZENIA i NAWIERZCHNIE 

Projektuje si~ montaz Piramidy linowej np. Calypso firmy Magicnets 0 nast~puj,\:cych 


danych technicznych: 

- wymiarach: d1.5,Om, szerA,3,Om , wys. 3m 

- przestrzen minimalna to okrqg 0 promieniu 5,5m 

- gl~bokos6 posadowienia fundament6w 1,0 m- stopy zelbetowe . 

- wysokosc upadku 1,0m,. 

- obszar upadku wykonany z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej ( opis ponizej) 

- elementy zabawowe wykonane z lin polipropylenowych zbrojonych linkami wykonanymi 


ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie. Srednica liny 18 mm 

- elementy l,\:cz,\:ce liny ze sob,\: wykonane wyl,\:cznie z aluminium lub stali 


trudnordzewiej,\:cej ( nierdzewnej) 

- elementy l,\:cz,\:ce liny ze slupem musz,\: bye wykonane ze staliwa lub stalL Elementy te 


zabezpieczyc przed korozj,\: poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi lub 

cynkowanie galwaniczne. 

Nawierzchni~ placu zabaw wykonac w ksztalcie kola 0 R=4m 


Konstrukcja nawierzchni: 
- nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w kolorze pomaranczowym grub. 10mm 
- warstwa wyr6wnawcza stabilizuj,\:ca z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego 
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grub.50mm 

- goma warstwa podbudowy z kruszywa twardego klinuj'lcego 0/8mm gub. 5cm 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 4/31 ,5mrn grub. 15cm stabilizowanego 


rnechanicznie 

- warstwa odcinaj'lca z piasku grub. 10cm 

- sprofilowane zag~szczone podloze gruntow 0 Is.0.98 


Plac zabaw wyposazyc w urz~dzenie wielofunkcyjne zakotwionego w gruncie . 

Urz~dzenie i zamontowanie wymaga atestow bezpieczenstwa PN i UE 


Montaz wg zalecen producenta. 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziernne polegaj'l na : 

- usuni~ciu ziemi urodzajnej ( stare go trawnika) wraz z jej wywozem 

- wykonaniu koryta wraz wyprofilowaniem podloza pod warstwy konstrukcyjne 


i wywiezienie urobku. 

6. ODWODNlENIE 

Odwodnienie z utwardzonych nawierzchni - powierzchniowo na tereny zielone 

7. ZIELEN 

WzdluZ ogrodzenia od strony wewn~trznej- istniej'lce drzewa. Nie wycina si~ drzew. 

Nawierzchni~ okolic trawnikiern. 


8. INFORMACJA BiOZ 

Budowa placu zabaw nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrozenia 

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Montaz urz'ldzenia nie wymaga opracowania 

Plan Bioz. 

Przed przystqpieniern do prac nalezy powiadornic Dyrekcj~ Szkoly. Plac budowy 

oznakowac i zabezpieczyc.. 


9 .WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 

Przyj~te rozwi~zanie budowlane nie wplywaj~ ujemnie na srodowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i s~siednie obiekty. 


Opracowala 
U.K~dzierska 

OPIS TECHNICZNY 
BUDOWASZKOLNYCH PLACOW ZABAW 

W RAMACH RZ-t\DOWEGO PROGRAMU 
"RADOSNA SZKOLA" 

w miejscowosci SMOLNIK dz. Nr 11916 obr~b SMOLNIK 
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na terenie gminy WLoclawek 

l.PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Urz~du Gminy Wloclawek 
- mapy sytuacyjno- wysokosciowe skala 1:1 000 
- wizja lokalna i uzupelniaj~ce pomiary sytuacyjno- wysokosciowe 

2.PRZEDMIOT I eEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Budowa szkolnego placu zabaw, stanowi~cego 
og6lnodost~pne miejsca rekreacyjne wykonywanego w ramach Rz~dowego Programu 

,,Radosna Szkola" znajduj~cego si~ w miejscowosci Sm6lnik. 
Plac zabaw w miejscowosci Sm6lnik (dzialka Nr 119/6 obr~b Smolnik)znajduje si~ na 
terenie Zespolu Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka- Szkola 
Podstawowa. 
Projektowany plac zabaw z ustawieniem wielofunkcyjnego urz~dzenia wspinaczkowego 
typu AMIGO wraz z wykonaniem bezpiecznego podloza piaskowego stanowi 
modernizacj~ istniej~cego placu , na ktorym znajduj~ si~ inne pojedyncze urz~dzenia. 

T • * ~. 



Ograrticzenie warstwy piasku wykonac z drewnianych palisad 0 wym. 40cm. Palisady 
mogll wystawac ponad nawierzchni~ 5cm. 

Plac zabaw wyposaZyc w urzqdzenie wielofunkcyjne zakotwionego w gruncie • 
Urzqdzenie i zamontowanie wymaga atestow bezpieczenstwa PN i UE 

Montaz wg zalecen producenta. 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegajll na : 

- usuni~ciu ziemi urodzajnej (starego trawnika) wraz zjej wywozem 

- wykonaniu koryta wraz wyprofilowaniem podloza pod warstwy konstrukcyjne 

i wywiezienie urobku. 

6. ODWODNIENIE 

Odwodnienie z utwardzonych nawierzchni - powierzchniowo na tereny zielone 

7. ZIELEN 

Nie wycina si~ drzew. 

Nawierzchni~ okolic trawnikiem. 


8. INFORMACJA BiOZ 

Budowa placu zabaw nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrozenia 

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Montal: urzlldzenia nie wymaga opracowania 

Plan Bioz. 

przed przyst'lPieniem do prac nalezy powiadomic Dyrekcj~ Szkoly. Plac budowy 

oznakowac i zabezpieczyc.. 


9 .WPL YW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 

Przyj~te rozwiqzanie budowlane nie wplywajq ujemnie na srodowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i sqsiednie obiekty. 

Opracowala 
U.K~dzierska 


