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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

GMINA   BEDLNO 

99 – 311 Bedlno 24,  

Tel. (0 24) 282-14-20; 282-14-23, fax (0 24) 282-17-50 

godziny urzędowania:  

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7
30

 – 15
30

. 

 

2. Słowniczek terminów używanych w Specyfikacji. 

 

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji jest mowa o : 

 

a) „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Gminę Bedlno, 

b) „Postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 

podstawie niniejszej Specyfikacji, 

c) „SIWZ” – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień 

Publicznych, 

e) „Zamówieniu” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot opisany został 

w pkt.4 SIWZ, 

f) „Wykonawcy” – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

3.  Tryb zamówienia-podstawa prawna. 

 

Zamówienie publiczne jest udzielane w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawy  o wartości  

zamówienia   poniżej  207.000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2013 ,  poz.907  z późn. zm.). 

Ponadto do prowadzonego postępowania zastosowanie mają: 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn.19.02.2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U.  z 2013 r,  poz. 231), 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2013  roku w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013 r, poz. 1692),  

3. W sprawach nie uregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia1964 

roku - Kodeks Cywilny (Dz. U.  z 1964 roku, Nr 16, poz.93 z późn. zm.). 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

4.1. Oznaczenie według   CPV  -   37535200-9      -   wyposażenia placów zabaw. 

 

4.2Przedmiotem   zamówienia    jest:   „ zakup  i montaż  elementów  wyposażenia  placów 

zabaw dla szkół podstawowych w Pniewie ,Pleckiej Dąbrowie, Żeronicach i w Szewcach 

Nadolnych w Gminie  Bedlno.  Szczegółowy  opis  przedmiotu zamówienia , wymagania techniczne, 
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 oraz  miejsce dostawy,  zawierają  załączniki  Nr  5-8  do -    SIWZ.  Zamawiający  nie  dopuszcza  

stosowania w  ofertach  zamienników asortymentu wymienionego w powyższych  załącznikach. 

 

4.3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim certyfikaty/atesty  

potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   

 

4.4 Punktami odbioru elementów wyposażenia placów zabaw  są  szkoły podstawowe na terenie 

Gminy Bedlno - wymienione w załączniku Nr  5-8 do SIWZ 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na realizację zadania ani nie 

przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie   realizowane   będzie   sukcesywnie od  16 .06. 2014 roku  do 20.. 08. 2014 r.   

Wykonawca  zobowiązany jest  do  dostarczenia  i zamontowania każdej   partii elementów 

wyposażenia placu zabaw    na  swój  koszt  i  odpowiedzialność  do szkół zgodnie z załącznikami nr 

5-8 do SIW. 

Wykonawca uzgadnia z dyrektorem  szkoły z wyprzedzeniem 2 dni termin dostawy i montażu  

elementów wyposażenia  placu zabaw.     

6. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne wraz  ze 

sposobem dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 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 technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  -  Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowych 

warunków w tym zakresie. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.01.2004 roku – 

Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Akceptują warunki zawarte w niniejszej SIWZ. 

Ocena spełniania  w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt.7 niniejszej 

SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca 

spełnił. 
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7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy  z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                                                                                                                  

2. Oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1ustawy z dnia 

29.01.2004 Prawa Zamówień Publicznych.                                                                                                   

3. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w atr. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp. 

4. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności :  

a) aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub z centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  ewidencji   w  celu  wykazania 

braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust. 1 pkt. 2  ustawy, wystawionego   nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,            

5. Dokumenty i oświadczenia, które obowiązany jest złożyć wykonawca: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy załącznik Nr 1do SIWZ,  

b) oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu 

potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z treści art.22 ust.1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowane zgodnie z treścią wzorcowego oświadczenia 

stanowiącego załącznik Nr  2  do SIWZ, 

c) oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu 

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

załącznik Nr 3 do SIWZ 

d) dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę formalnych i merytorycznych warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wymienionych w pkt.4 niniejszej  

SIWZ,                                                                                                                           

e)  wypełniony  załącznik Nr 4 do SIWZ  o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w 

art.24 ust. 2 pkt    5  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

f)  wypełniony i podpisany szczegółowy wykaz elementów  wyposażenia placów zabaw  Szkół 

Podstawowych w Pniewie, Pleckiej Dąbrowie , Żeronicach i Szewcach Nadolnych – załącznik Nr 5-8 

do  SIWZ 

g) zaakceptowany projekt umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ,  

h) pełnomocnictwa dla wykonawcy umocowanego do reprezentowania w postępowaniu wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,  

i) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w imieniu wykonawcy, o ile umocowanie tej 

osoby do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownych dokumentów rejestrowych   

       -4- 



lub     ewidencyjnych / w przypadku, kiedy wykonawca umocowuje pełnomocnika do występowania 

w swoim imieniu. 

  8 . Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Zgodnie z wyborem zamawiającego dokonanym na podstawie art.27 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 

roku  Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w 

prowadzonym postępowaniu zamawiający lub wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. 

9. Informacje dotyczące wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  na dwa dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna 

odpowiedź przesłana zostanie wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasu, przed upływem 

terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się 

częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano 

SIWZ. 

10. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: kierownik  ZEAS Teresa Kubica   w    

godzinach 9.00 – 14.00, tel.  24  282-12-52. 

Oraz dyrektorzy poszczególnych szkół zgodnie z załącznikami do SIWZ od Nr  5 do   Nr 8   w godz . 

9-13-ta.                                                                                                                                       

Zał. Nr 5 –   SP Pniewo, Magdalena Gawrońska                  24  2821717                      

Zał. Nr 6-     SP Plecka Dąbrowa, Beata Kwiatkowska        24  2822166                    

Zał. Nr 7-     SP Żeronice,  Dorota Stelmaszczyk                  24  2855291         

Zał. Nr 8-     SP  Szewce Nadolne ,Joanna Jankowska          24 3830044 

 

11. Wymagania dotyczące wadium. 

Na podstawie art.45 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zamawiający 

nie żąda wniesienia wadium. 

12.Termin związania wykonawcy ofertą. 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt.14 SIWZ. 
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13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę w języku polskim w jednym egzemplarzu, na 

załączonym do specyfikacji wzorcowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 lub 

według  jego wzoru. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przez wykonawcę oferty w postaci 

elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi 

się negocjacji w sprawie ceny. 

3. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w 

obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

4. Załączone do oferty kserokopie dokumentów powinny być czytelne oraz potwierdzone za zgodność 

formułą : „potwierdzam za zgodność z oryginałem” – przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie prawnym oraz opatrzone datą poświadczenia. 

5. Wszystkie strony oferty zawierające jej treść winny być kolejno ponumerowane i parafowane przez 

osobę reprezentującą wykonawcę w obrocie prawnym. 

6. Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę reprezentującą 

wykonawcę i opatrzone datą z tym, że niedopuszczalne są poprawki naniesione na jakikolwiek 

element cenotwórczy oferty. 

7. Do oferty wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty, tj. 

oświadczenia, zaświadczenia itp. 

8.Zaleca się aby wszystkie strony składające się na ofertę były połączone w sposób zapobiegający de 

kompletacji ofert. 

9. Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej pieczątką firmową wykonawcy z napis „ Zakup  i 

montaż elementów wyposażenia placów zabaw dla szkól podstawowych w Gminie Bedlno”. Nie 

otwierać przed   02.06. 2014 roku,  godz.  10.00 .” 

10. W przypadku gdy ofertę składają występujący wspólnie wykonawcy prowadzący działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej, oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników 

występujących ze wspólną ofertą, chyba, że inny sposób reprezentacji wynika z umowy spółki lub 

dołączonego do oferty upoważnienia wspólników.  Każdy z występujących ze wspólną ofertą 

wykonawców winien indywidualnie złożyć oświadczenie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ 

oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie 

od wyniku postępowania. 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie w pokoju nr 14  w  nieprzekraczalnym 

terminie do dnia   02 .06. 2014 roku   do godz. 9:30   lub  wysłać   zamawiającemu  z  

odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej, tak   
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oferta wpłynęła do siedziby zamawiającego w wymaganym terminie. 

2. Oferta, która zostanie złożona po terminie wyznaczonym w punkcie 1 zostanie niezwłocznie 

zwrócona przez zamawiającego. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu  02. 06.  2014 roku    o godz. 10.00 .    

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5.Podczas otwarcia ofert podaje się : 

- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 

-  informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

6. Informacje, o których mowa w pkt.4 i pkt.5 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

15.Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do 

poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia publicznego. Cena ofertowa 

za wykonanie zamówienia powinna być podana liczbowo i słownie. W ofercie należy podać cenę bez 

podatku od  towarów  i  usług  (netto),  wysokość  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  cenę  wraz  z 

podatkiem  od  towarów  i  usług  wraz  z  podatkiem  od  towarów  i  usług  (brutto)  za   wykonanie 

zamówienia. 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia. 

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie na podstawie znaczenia następującego kryterium 

oceny ofert. 

Cena (koszt) – 100% (waga) 

Ocena  w   zakresie  kryterium  „cena (koszt)” zostanie  przeprowadzona  z wykorzystaniem 

poniższego wzoru: 

                C min.  

C   =      --------------      x     100 

                    Co 

gdzie:  

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w zakresie kryterium „cena (koszt)” 

C min. – najniższa cena zaoferowana za wykonanie zamówienia 

Co – cena za wykonanie zamówienia ocenianej oferty. 
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Oferta wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną 

liczbę punktów w zakresie w/w kryterium. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie 

proporcjonalnie mniejsza ilość punktów, obliczona zgodnie z wyżej wymienionym wzorem. 

17. Tryb ogłoszenia o wyniku postępowania i zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty o : 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 

(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także łączną punktacje przyznaną ofertom, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa wyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 

dni od przekazania wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 

upływem terminu związania ofertą. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy przed 

upływem terminu, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art.94ust.2 pkt.3 lit.a ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

4.  W przypadku uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy, 

zamawiający bez przeprowadzania ponownej oceny ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

18. Informacje o podwykonawcach 

. Zamawiający żąda wskazania podwykonawcy w ofercie części zamówienia , którego zamierza 

powierzyć podwykonawcy 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

2.Środki ochrony prawnej wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

      -8- 



20. Załączniki: 

Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy                 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1               

ustawy,  

Załącznik nr 4-    przynależności do grupy kapitałowej  o której mowa w art.  24 ust 2 pkt 5 ustawy   

Załączniki nr 5-8 szczegółowy  wykaz  elementów  wyposażenia placów zabaw  szkół                                         

Załącznik nr 9 – wzór  umowy.   
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         Załącznik Nr 1 do SIWZ 

_________________________ 

pieczęć Wykonawcy 

 

Formularz  ofertowy 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy ………………………………………………………………… 

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

Telefon ………………….. fax …………………… e-mail: …………………………………. 

NIP …………………………………   Regon ……………………………………………….. 

Osoba/osoby  reprezentujące Wykonawcę: ………………………………………………….. 

 

Nawiązując do ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie  

oraz na  stronie  internetowej  Zamawiającego  na:  

„Zakup i montaż elementów wyposażenia placów zabaw dla szkół podstawowych w   

Gminie  Bedlno” 

     

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg zał. Nr 5-8 łącznie ze wszystkich szkół za 

cenę: 

Cena ofertowa netto  …....................................................... zł 

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

Cena ofertowa brutto  ......................................................... zł 

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

 

Szczegółowy wykaz  elementów wyposażenia placów zabaw  wraz z miejscem dostarczenia i 

montażu oraz z cenami stanowi Załącznik Nr 5-8 do SIWZ. 

1. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

- uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni,  

- oferowany przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte 

w SIWZ, 

-   na dostarczone elementy wyposażenia placów  zabaw. wraz z montażem udzielamy 

gwarancji …....................... miesięcy 

- zapoznaliśmy się z zapisami projektu umowy i w przypadku przyznania nam 

realizacji zamówienia zobowiązujemy się do jej zawarcia w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego.         

2. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach nr ….... stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie 

mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania przetargowego. 



3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.233 

k.k.) 

4. Oferta została złożona na …................ kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Integralną częścią oferty są dokumenty wymienione w załączonym do formularza 

ofertowego wykazie. 

 

 

 

       

 

Wykaz dokumentów oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa: 

- …....................................................................................... - zał.nr …....... 

- …....................................................................................... - zał.nr …....... 

- …....................................................................................... - zał.nr …....... 

 

 

 

……………............... 

  (miejscowość, data) 

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

      podpis i pieczątki(a) Wykonawcy lub  

      upoważnionych(ego) przedstawiciela  

      Wykonawcy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych zwanej dalej ustawą, tj. 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. 
 

 

 

 

 

 

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

      (Miejscowość  i  data)                      (Podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

                                                                                                       Załącznik Nr 3 do SIWZ 

        

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

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam/y, że: 

Nie podlegam/ y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie oświadczamy, że jestem/ jesteśmy świadomy/ świadomi odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

 

                           

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

(Miejscowość, data)…..................................................................... 

                             (podpis  Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 



 

          Załącznik Nr 4 do SIWZ     
......................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt.5 ustawy Pzp  

 

 

 

 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Niniejszym oświadczam, iż: 

a) nie należę do grupy kapitałowej* 

b) należę do tej samej grupy kapitałowej tj.: …………………………………………….. Lista 

podmiotów należących do grupy kapitałowej oraz istniejące między nimi powiązania 

przedstawia tabela: *  

Lp. Nazwa podmiotu 

należącego do tej samej 

grupy kapitałowej 

 

Rodzaj i zakres powiązania 

   

   

   

c) wykazane w pkt. b) istniejące powiązania nie prowadzą / prowadzą* do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

(*) Niepotrzebne skreśl                                                  

 

  

 

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

    (miejscowość i data)                                                                                   (podpis upoważnionego  

                                                                                                                             przedstawiciela  Wykonawcy) 



Załącznik nr 5 

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw wraz z montażem w 

Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie 

l.p. Nazwa asortymentu  Jednostka 

miary 

Ilość  Cena 

jed. 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 Zestaw wielofunkcyjny składający się 

z: 

-wieża z dachem dwuspadowym-1 szt.  

-platformy kwadratowe - 3 szt. -

zjeżdżalnia głęboka- 1 szt. - 

zjeżdżalnia o wysokości 104- 1 szt. 

- wejście łukowe – 1 szt. 

- wejście spiralne – 1 szt. 

- zabezpieczenia z aplikacją – 4 szt. 

- podest kwadratowy – 1 szt. 

- wejściówki – 2 szt. 

- stopnie – 2 szt. 

- rurka nad zjeżdżalnią- 2 szt. 

- słupy nośne – 10 szt. 

zestaw 1    

2 Sprężynowiec koniczynka szt. 1    

3 Sprężynowiec słoń szt. 1    

4 Karuzela krzyżowa  szt. 1    

5 Karuzela tarczowa z siedziskami szt. 1    

6 Huśtawka ważka na sprężynie  szt. 2    

 



1. Zestaw wielofunkcyjny  

Słupy nośne z rury stalowej okrągłej (średnica 114mm), ocynkowanej i malowanej 

proszkowo, osadzone bezpośrednio w gruncie na głębokości 60cm. Słupy trwale 

zabezpieczone plastikowymi kapturkami.  

Zjeżdżalnia 104 zamontowana pod dachem do podestu kwadratowego , wejścia na platformę 

za pomocą wejścia łukowego lub spiralnego, zjeżdżalnia zabezpieczona rurką. 

Zjeżdżalnia głęboka zamontowana na wysokości 80 cm do jednej z platform kwadratowych, 

zabezpieczona rurką. Platformy kwadratowe połączone razem z możliwością przejścia z 

jednej na drugą, umieszczone na różnych poziomach. Z jednej strony połączone ze 

zjeżdżalnią głęboką z drugiej z podestem kwadratowym. Platforma środkowa położona 

najniżej, wejście na nią poprzez 2 wejściówki. Platformy połączona ze zjeżdżalnią głęboką i 

podestem kwadratowym zabezpieczone zabezpieczeniami z aplikacją.  

 

Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów: polietylen HDPE z 

aplikacją. 

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie 

proszkowe. 

Podesty metalowe o przekroju około 90 x 90 cm z wypełnieniem ze sklejki antypoślizgowej. 

Zjeżdżalnie: ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, stelaż 

zjeżdżalni wykonany ze stali węglowej zabezpieczonej farbami proszkowymi, boki zjeżdżalni 

ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaninowym, wysokość mocowania: 

1. zjeżdżalnia głęboka- około 80cm 

2. zjeżdżalnia 104 – około 104 cm. 

Pole strefy bezpieczeństwa: 47 m2 

Obwód strefy bezpieczeństwa: 32 m 

Maksymalna wysokość upadku: 1.37 m 

Maksymalna wysokość nad ziemią 3,30m 

Długość zestawu w najdłuższym miejscu około 6,5 m 



Szerokość w najszerszym miejscu około 4,3 m 

 

2.Sprężynowiec koniczynka 

Sprężyna z pręta 20 mm (stal 50CRV4). 

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie). 

Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 

Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. 

Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. 

Maksymalna wysokość upadku- 0,42 m 

Pole powierzchni – 12 m² 

Obwód strefy bezpieczeństwa: 13 m 

Całkowita wysokość nad ziemią- 0,59 m 

Głębokość montowania w gruncie- 0,45 m 

 

3. Sprężynowiec słoń 

Sprężyna z pręta 20 mm (stal 50CRV4). 

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie). 

Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 

Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. 

Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.  



Maksymalna wysokość upadku- 0,42 m 

Pole powierzchni – 9 m² 

Obwód strefy bezpieczeństwa: 11 m 

Całkowita wysokość nad ziemią- 0,76 m 

Głębokość montowania w gruncie- 0,42 m 

 

4. Karuzela krzyżowa 

Elementy wykonane z rury stalowej ze stali węglowej konstrukcyjnej fi 114 mm ocynkowanej 

i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, siedzisko wykonane z trwałej i wytrzymałej 

płyty polietylenowej HDPE 

Maksymalna wysokość upadku- 0,55 m 

Obwód strefy bezpieczeństwa: 5,8 m 

Całkowita wysokość nad ziemią- 0,82 m 

Głębokość montowania w gruncie- 0,40 m 

5. Karuzela tarczowa z siedziskami 

Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma 

łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze 

stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Φ 108 mm, z przymocowaną o spodu 

blachą szerokości 500 mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia 

platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do 

warunków zewnętrznych (poliestrowymi). Do górnej części platformy przymocowana 

sklejka liściasta wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną 

antypoślizgową.  

Do platformy przykręcona poręcz z siedzeniami wykonana z rur Φ 33,7 mm oraz Φ 26,9 

mm, lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liściastej wodoodpornej 



z filmem melaminowym. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), 

zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części 

stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w 

gruncie na głębokości 40 cm.  

Prędkość karuzeli 5m/s. 

Maksymalna wysokość upadku- 0,36 m 

Obwód strefy bezpieczeństwa: 5,5 m 

Całkowita wysokość nad ziemią- 0,72 m 

Głębokość montowania w gruncie- 0,40 m 

 

6. Huśtawka ważka na sprężynie 

Sprężyna z pręta 20 mm (stal 50CRV4). 

Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie). 

Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 

Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. 

Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. 

Maksymalna wysokość upadku- 0,46 m 

Obwód strefy bezpieczeństwa: 3,55 m 

Całkowita wysokość nad ziemią- 0,70 m 

Głębokość montowania w gruncie- 0,45 m 

 

 

 
 



          ZaŁącznik nr6 

 

 

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw  wraz z montażem 
w  Szkole Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty  

im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie 
 

L.P. NAZWA ASORTYMENTU 
JEDNOSTKA 

MIARY 

ILOŚ

Ć 

CENA JED. 

NETTO 

WARTOŚĆ 

NETTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 Zabawka wielofunkcyjna  

Skład zestawu: 

1 Wieża z dachem dwuspadowym 

1 Zjeżdżalnia głęboka 

6 Zabezpieczeń 

1 Podest 

1 Wejściówka 

1 Rurka nad zjeżdżalnią 

2 Platformy 

8 Okuć metalowych w grunt 

 

zestaw 1    

2 Karuzela tarczowa szt. 1    

RAZEM:    

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ 

L.P. NAZWA ZABAWKI 

1 Zestaw na plac zabaw (zabawka wielofunkcyjna) 

 
DANE  MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE 
1. Elementy drewniane. 

-słupy nośne o przekroju okrągłym, z drzewa sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego 

cylindrycznie o średnicy  12cm, dodatkowo ryflowane wzdłużnie dla rozprężenia materiału. 

-górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych są zabezpieczone plastikowymi kapturami 

przed nasiąkaniem. 

-słupy osadzone  10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych w 

betonowym fundamencie posadowionym min. 60cm w gruncie . 

Elementy drewniane (słupy, podesty ,dachy z półwałków i wałki o przekroju 6cm z drewna 

bezrdzeniowego)  zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych 

przez impregnacje środkami na bazie olejów i wosków posiadających wymagane atesty. 

2. Zabezpieczenia. 



-obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z filmem melaminowym. 

3. Elementy stalowe takie jak: boki zjeżdżalni, poręcze, barierki, łączniki,  zabezpieczone 

farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 

4. Ślizg  zjeżdżalni ze stali nierdzewnej i  kwasoodpornej . 

5. Elementy złączne  ocynkowane. 

6. Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć aktualne atesty i certyfikaty zgodne z 

Polskimi Normami. 

Pole strefy bezpieczeństwa: 30 m2 

Obwód strefy bezpieczeństwa: 22 m 

Maksymalna wysokość upadku: 1.3 m 

 
2 Karuzela tarczowa 

 

DANE  MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE 
Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami 

stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych 

ceowników 50 przymocowanych do rury Φ108mm oraz 3 poręczy z rur Φ33,7 mm, z 

przymocowaną o spodu blachą szerokości 500mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. 

Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe 

farbami do warunków zewnętrznych (poliestrowymi). Do górnej części platformy 

przymocowana sklejka liściasta wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną 

antypoślizgową. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), zabezpieczona 

antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części stanowi zbrojenie 

betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Załącznik nr 7 

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw wraz z montażem  

w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Żeronicach 

 

L.p. Nazwa elementu Jednostka 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1. Karuzela tarczowa o 

średnicy około 120 cm.  

 

szt. 1    

2. Sprężynowiec o wzorze 

skutera/motoru.  

 

szt. 1    

3. Zestaw wielofunkcyjny 

składający  

się z: 

6. Zjeżdżalnia dla 

maluchów – 1 szt. 

7. Rurka nad zjeżdżalnię 

– 1 szt. 

8. Zabezpieczenia – 3 szt. 

9. Platforma – 2 szt. 

10. Wejściówka – 2 

szt. 

11. Pomost wiszący – 

1 szt. 

12. Okucia metalowe w 

grunt – 8 szt. 
 

Zestaw  1    

 

 

 

 

 

 



Opis elementów wyposażenia. 

 

Karuzela tarczowa;  

Średnica około 120cm. Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta 

wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Do platformy 

przykręcona trójramienna poręcz stalowa zabezpieczona od działania warunków 

zewnętrznych poprzez lakierowanie farbami proszkowymi. Wysokość nad ziemią około 

80cm. Mocowanie na głębokości około 40cm. Strefa bezpieczeństwa – średnica około 520cm. 

 

Sprężynowiec;   

Wzór skutera/motoru, sprężyna z pręta o średnicy około 20 mm, rączki i podnóżki plastikowe, duże, 

zapobiegające urazom, w tym oka. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 

Formatki ze sklejki liściastej wodoodpornej pokrytej melaminą (grubość około 18mm). Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Całkowita wysokość nad ziemią około 80 cm, wysokość 

siedziska nad ziemią około 46cm. Zabawka do zamontowania w ziemi na głębokości około 45cm. 

Strefa bezpieczeństwa – średnica około 250cm. 

Zestaw wielofunkcyjny;  

Składający się z: 

5. Zjeżdżalnia dla maluchów – 1 szt. 

6. Rurka nad zjeżdżalnię – 1 szt. 

7. Zabezpieczenia – 3 szt. 

8. Platforma – 2 szt. 

9. Wejściówka – 2 szt. 

10. Pomost wiszący – 1 szt. 

11. Okucia metalowe w grunt – 8 szt. 

Zjeżdżalnia: ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, stelaż zjeżdżalni 

wykonany ze stali węglowej zabezpieczonej farbami proszkowymi, boki zjeżdżalni ze sklejki 

wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym, wysokość mocowania około 104 cm nad ziemia. 

Rurka stalowa nad zjeżdżalnią malowana farbami proszkowymi. Pomost wiszący: elementy drewniane 

trwale zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, podest złączony z 

elementami nośnymi za pomocą łańcuchów ocynkowanych. Platformy drewniane kwadratowe o 



przekroju około 90x90mm. Wejściówka stalowa wykonana z rurki malowanej proszkowo. Poręcze 

stalowe zabezpieczone farbami proszkowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 

Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica około 12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone 

około 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew – okuć, mocowanych do 

betonowych bloczków około 60 cm w gruncie, słupy konstrukcyjne są trwale zabezpieczone przed 

nasiąkaniem np. plastikowymi kapturkami. Zabezpieczenia: obrzeże z rur stalowych wypełnione 

sklejką wodoodporną liściastą zabezpieczone filmem melaminowym. Maksymalna wysokość nad 

powierzchnią ziemi około 196cm. Maksymalna wysokość części zjeżdżalnej około 100cm. Całkowity 

wymiar zestawu – około 445cm x 315cm. Strefa bezpieczeństwa – wymiar podany w uwzględnieniu 

najdalej wysuniętych elementów – około 845cm x 615cm.  

Wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać atesty. Wymagany jest również atestowany montaż 

elementów wyposażenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



Załącznik nr 8 

Szczegółowy wykaz wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej  

im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

 

Lp. Nazwa elementu Jednostka 

 miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1. Zestaw wielofunkcyjny, w 

skład którego wchodzą: 

-  podest kwadratowy – 

wieża - 2 szt. 

- dach czterospadowy 2 szt. 

-  podest kwadratowy – 

Platforma – 1 szt. 

-  trap wspinaczkowy - 1 szt. 

- zjeżdżalnia głęboka, wys. 

mocowania ok. 137 cm – 1 

szt. 

- zjeżdżalnia, wys. 

mocowania ok. 104 cm – 1 

szt. 

- pomost tunelowy z lin – 1 

szt.  

- przeplotnia pajęcza – 1 szt. 

- wejściówka stalowa – 1 

szt. 

- stopień stalowy żółty – 1 

szt. 

- zabezpieczenia z 

rysunkami zwierząt 

 4 szt. 

- okucia metalowe (kotwy) 

dla elementów 

zestaw 1    



konstrukcyjnych -12 szt. 

 

2. Huśtawka ważka  szt. 1    

3. Huśtawka podwójna szt. 1    

4. Karuzela tarczowa, średnica 

150 cm 

 

szt. 1    

5. Sprężynowiec o wzorze 

skutera/motoru 

szt. 1    

6. Sprężynowiec o wzorze  

konika  

szt. 1    

7. Huśtawka koniczynka  szt. 1    

RAZEM:    

 

 

13. Zestaw wielofunkcyjny 
Słupy nośne, wykonane z drewna klejonego ryflowanego o przekroju min. 90x90cm., 

impregnowane próżniowo – ciśnieniowo, mocowane do czoła na metalowych kotwach wykonanych 

ze stali węglowej konstrukcyjnej, poddanej szczegółowej obróbce technologicznej, w których słup 

nośny mocowany jest od czoła. Słupy trwale zabezpieczone plastikowymi kapturkami. 

 

Dachy czterospadowe wykonane z płyty z polietylenowej HDPE  (1 niebieski, 1 czerwony), 

 

Podest kwadratowy – Platforma wykonany z drewna klejonego ryflowanego ze stopniem i 

wejściówką stalową żółtą; wykonane z rurki malowanej proszkowo. 

 
Trap wspinaczkowy z drewna klejonego ryflowanego z linką do wspinaczki i mocowaniem. 

 

Zjeżdżalnia głęboka wykonana z blachy nierdzewnej; burty wykonane ze stali malowanej proszkowo; 

w komplecie z drążkiem zabezpieczającym wys. mocowania ok. 137 cm żółta. 

 

Zjeżdżalnia niebieska; część zjazdowa wykonana z blachy nierdzewnej; burty wykonane z płyty z 

polietylenowej HDPE; w komplecie z drążkiem zabezpieczającym; wys. mocowania ok. 104 cm. 



 

Pomost tunelowy z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym o przekroju min 16 mm. 

 

Przeplotnia pajęcza -  część do wspinaczki wykonana z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym o 

przekroju min 16 mm. 

 

Zabezpieczenia z rysunkami zwierząt (3 czerwone, 1 niebieskie) wraz z łącznikami w postaci wyprasek 

z wkładkami plastikowymi wykonane z polietylenowych płyt HDPE 

 

Długość zestawu: ok. 8,5 m. 

Szerokość zestawu: ok. 4,5 m. 

Pole strefy bezpieczeństwa: 74 m
2
 

Obwód strefy bezpieczeństwa: 36 mb 

Maksymalna wysokość upadku: 1,37 m 

Maksymalna wysokość nad ziemią: 3,67 m 

 

14. Huśtawka ważka  
Słup z drewna klejonego ryflowanego - podstawa metalowa z podwójnym mechanizmem 

na łożyskach  

Fundament z betonu lub montaż na stalowej podstawie 

Elementy łączące to wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest 

 

Długość – 3,0 m 

Maksymalna wysokość upadku – 1,16 m. 

      Pole strefy bezpieczeństwa – 12,5 m
2
 

 

 

 

15. Huśtawka podwójna z belką metalową o przekroju okrągłym, z zawiesiem z 

siedziskiem gumowym dla dzieci starszych. 
 Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica ok. 12 cm) z drewna klejonego warstwowo, 

osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew obetonowanych na 

miejscu montażu. Belka poprzeczna stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 

malowanie farbą proszkową.  

Siedziska gumowe z atestem.  

 Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych 

osłonięte plastikowymi korkami.  

Głębokość montowania w gruncie – 0,6 m 

Wysokość nad ziemią – 2,30 m 

Wysokość swobodnego upadku – 1,3 m 

      Pole strefy bezpieczeństwa – 27,0 m
2
 

 

 



 

16.  Karuzela tarczowa z obrotową platformą średnica 150 cm 
Podstawa wykonana z blachy aluminiowej antypoślizgowej; mechanizm obrotowy na 

łożyskach, mocowanie do podłoża za pomocą fundamentu betonowego, konstrukcja z rur 

stalowych żółtych malowanych proszkowo. 

Średnica strefy bezpieczeństwa – 5,5m 

Głębokość montowania w gruncie – 0,4 m 

Wysokość nad ziemią – 0,8 m 

 

  

17. Sprężynowiec o wzorze skutera/motoru  
Wykonany z płyty polietylenowej HDPE 

 

Fundament z betonu lub montaż na stalowej podstawie 

Elementy łączące to wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest 

niający stabilne połączenie. 

Maksymalna wysokość upadku – 0,46 m. 

 

 

 

18. Sprężynowiec o wzorze  konika 
Wykonany z płyty polietylenowej HDPE żółtej 

 

Fundament z betonu lub montaż na stalowej podstawie 

Elementy łączące to wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest 

 

Maksymalna wysokość upadku – 0,46 m. 

 

 

19. Huśtawka koniczynka  
Wykonana z płyty polietylenowej HDPE zielonej; z pełną okrągłą obręczą metalową 

służącą za rączkę. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 

i malowanie proszkowo. 

 

Fundament z betonu C12/15 lub montaż na stalowej podstawie 

Elementy łączące to wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest 

osłonięte plastikowymi korkami 

Maksymalna wysokość upadku – 0,46 m. 

Głębokość montowania w gruncie – 0,45 m 

Obwód strefy bezpieczeństwa – 13 m 

Całkowita wysokość nad ziemią – 0,59 m 

 

 

 
 

 

 



 Załącznik Nr 9 do SIWZ                                                                                                                                                                         

                                                                                                                   

                                                 UM O W A   Nr ……………. (projekt) 

W dniu ………………………………. pomiędzy Gminą Bedlno, 99-311 Bedlno 24, zwaną dalej  

Zamawiającym,  reprezentowaną przez  

Wójta Gminy    -  mgr  inż.  Krzysztofa  Kołacha 

 

a  

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

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

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

reprezentowanym przez 

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

została zawarta umowa treści następującej: 

§ 1 

1. Niniejszą  umowę  strony  zawierają  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania o udzielenie  

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetarg  nieograniczony na   „Zakup  i montaż elementów 

wyposażenia placów zabaw  dla szkół podstawowych  w   Gminie  Bedlno”. 

2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają  załączniki   Nr 5-8  stanowiące  integralną 

część umowy.    

         §  2 

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  do   dostarczenia  każdej  partii  elementów wyposażenia do  miejsca 

wskazanego przez   Zamawiającego w zał. Nr 5-8  na   swój    koszt  i  odpowiedzialność  oraz 

zamontowania go we wskazanym przez dyrektora szkoły  miejscu. 

 

2. Dostawy  poszczególnych   partii  elementów wyposażenia placów  zabaw następować   będą  w 

terminach : 16. 06. 2014 r.    -       20. 08. 2014 r.   po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z 

dyrektorem  danej szkoły  z wyprzedzeniem minimum  2 dni. 

  

         § 3 

1. Zamawiający  określa  maksymalną  wartość  zamówienia  na  kwotę  brutto ……………zł  w 

rozbiciu na poszczególne  załączniki: 

 

2. 

a)  zał. Nr 5.................................................brutto, słownie …................................................................... 

b) zał.  Nr 6 ……………………………....brutto, słownie …................................................................... 



c) zał.  Nr 7 …..........................................  brutto, słownie …................................................................... 

d) zał.  Nr 8 …..........................................  brutto, słownie …................................................................... 

 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na :   Gmina Bedlno,     Bedlno 24,    99-311 Bedlno , 

NIP  775- 24 -06-180,  oddzielnie w rozbiciu na każdą szkołę zgodnie z załącznikami  od 5  do  8 i 

zgodnie ze wskazaną w załącznikach ceną. 

3.  Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji zamówienia.. 

              § 4 

Wynagrodzenie  Zamawiający  przekazywał  będzie  na  konto  bankowe  Wykonawcy  wskazane  na  

fakturze, po sporządzeniu protokółu odbioru w poszczególnej szkole,   w terminie 21 dni od daty  

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

§ 5               

1.Wykonawca  udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres …......... miesięcy. 

2.Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru zamontowanych 

elemetów placu zabaw. 

3 Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  o wszelkich usterkach w terminie 7 dni od 

ich ujawnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jestw okresie gwarancyjnym  na własny koszt doprzystąpienia do 

naprawy i usunięcia usterki. Termin przystąpienia do naprawy nie będzie dłuższy niż 5 dni od 

dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5.Jeżeli wady  stwierdzone  w  trakcie  odbioru,  nie  nadają  się  do  usunięcia  i uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający żąda dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad i usterek.                                                                                                                                              

                 § 6 

1. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu na który została zawarta przez każdą ze stron 

z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia kończącego się ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. 

2. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie. 

3. Wszelkie  zmiany  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności. 

4. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia  takich   zmian   wynika z   

okoliczności,  których  nie  można  było przewidzieć  w  chwili   zawarcia  umowy  lub  zmiany  te są  

korzystne   dla Zamawiającego. 

          § 7 

Zamawiający  jest  zobowiązany do  przestrzegania  tajemnicy  handlowej, a   w  szczególności   do 

nieujawniania firmom  konkurencyjnym  informacji  na temat polityki cenowej Wykonawcy, których 

ujawnienie mogłoby wpłynąć na jego szkodę lub utratę zysków. 



 

§ 8 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a 

zwłaszcza przepisy regulujące wzajemne zobowiązania i skutki nie wykonania zobowiązań. 

 

 

§ 10 

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z tego  dwa  egzemplarze  dla 

Zamawiającego,  jeden  dla  Wykonawcy. 

 

 

     WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


